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8:00 A.M. (Eng); First Friday5:30 P.M (Eng.); 7:00 P.M. (Pol.);
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SUNDAY ANTICIPATED /
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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 26
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 - Health and blessings for Maria de Jesus Rodriguez
Orozco on her 30th birthday; †Leokadia Sadowski;
7:00 PM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Justyny i
Wojtka;
TUESDAY / WTOREK - June 27
6:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - For conversion of sinners;
7:00 PM - †Jan Plewa;
WEDNESDAY / ŚRODA June 28
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 - W intencji Zofii Broda o szczęśliwy zabieg; †Janina
Zelek w 30. dniu po śmierci;
THURSDAY / CZWARTEK - June 29
6:00 PM - For vocations to priesthood and religious life;
7:00 AM - O potrzebne łaski dla Pawła Fortuniak; ††Feliks i
Michalina Pawełko;
8:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo i opiekę N.M.P. dla Piotrusia
i Pawełka; W intencji Bogu wiadomej; †Czesław Sienkiewicz;
††Za zamrłych z rodzin: Staroń, Radosz, Samiec, Kubiszyn,
Fryżewscy i Ślusarczyk;
FRIDAY / PIĄTEK - June 30
6:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 AM - O potrzebne łaski dla Lucyny Nowak; ††Za zmarłych z
rodziny Iwony;
8:00 AM -††For deceased Resurrectionists;
7:00 PM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Justyny i
Wojtka;
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - July 1
6:00 PM - Health and blessings for Fr. Adam on his birthday;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - Health and blessings for Philip on his 6th birthday;

11:30 am - Paweł Wiszowaty & Angelika Gołębiowska
1:00 pm - Bartłomiej Boron & Paulina Puch
5:30 PM - Health and blessings for Fr. Adam on his birthday;
†Adeline Pawola; ††Michael Connolly, Sr. & Jr.; †Irene Bork;
7:00 PM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Justyny i
Wojtka;
SUNDAY / NIEDZIELA - July 2
6:00 AM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Justyny i
Wojtka;
7:30 AM - †Jan Plewa; †Ted Mitrenga;
9:00 AM - O zdrowie i potrzebne łaski z okazji urodzin i imienin
dla ks. Adama Piaseckiego, Haliny Klimek i jej męża Janusza oraz
w intencji ich rodzin i przyjaciół; †Lucjan Milewski; †Antoni
Babiński; †Andrzej Opila; ††Za zmarłych z rodziny Piaseckich,
Klimek, Kulpa, Osuch, Antoń i Sojda;
10:45 AM -†Alexis Jaynah Villasin; ††Stanislaus & Ludomira
Smolenski;
12:30 PM - O Boże błogosławieństwo dla członków Koła Żywego
Różańca a dla zmarłych o życie wieczne; O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Violetty Vielbrock; O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Justyny i Wojtka; †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.

Welcome new parishioners in our Basilica!
Witamy nowych parafian w naszej wspólnocie
Bazyliki św. Jacka!
MAGDALENA & ŁUKASZ SZYSZKA

BAPTISM / CHRZEST ŚW.

James Wojciech Rusiecki
MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Arthur Suhajda III & Rachel Hasenkamp
SECOND CALL

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

Paweł Wiszowaty & Angelika Gołębiowska
Bartłomiej Boron & Paulina Puch
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

12th Sunday in Ordinary Time

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
6/27 St. Cyril of Alexandria (370-444)
Cyril was moderate and conciliatory,
and sought to reconcile to the Church
any Nestorians who were willing to engage in dialogue. It is largely through
his efforts that we can celebrate (even if
we still fail to understand) the two natures of Christ, and that we can address
Mary as “Mother of God”. It is as a
theologian rather than as a politician
that Cyril is honored.

6/28 St Irenaeus (130 - 202)
Irenaeus was born in Smyrna, in Asia
Minor (now Izmir in Turkey) and emigrated to Lyons, in France, where he
eventually became the bishop. It is not
known for certain whether he was martyred or died a natural death.

6/29

Saints Peter and Paul, Apostles – Solemnity

Veneration of the two great Apostles, Peter and Paul, has its roots in
the very foundations of the Church.
They are the solid rock on which
the Church is built. St. Peter suffered martyrdom under Nero, in
A.D. 66 or 67. He was buried on
the hill of the Vatican where recent
excavations have revealed his tomb
on the very site of the basilica of St.
Peter's. St. Paul was beheaded in the via Ostia on the spot
where now stands the basilica bearing his name. Down
the centuries Christian people in their thousands have
gone on pilgrimage to the tombs of these Apostles.

6/30

First Martyrs of the See of Rome

When the city of Rome
had been devastated by
fire in the year 64, the Emperor Nero launched a persecution against the Christians, who were thrown to
the wild beasts in the arena
or soaked in tar and used
as living torches. Their
deaths are documented in the writings of the Roman historian Tacitus and in Pope St Clement’s letter to the Corinthians.
CHICAGO

June 25, 2017
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The Solemnity of the
Precious Blood

This feast started in Spain in the
16th century. It was introduced
to Italy by St Gaspar del Bufalo
in 1815. The feast was extended
to the universal Church by Pope
Pius IX in 1849.
The Blood of Christ is precious
because it is Christ's great ransom paid for the redemption of
mankind. The "Incarnate Word"
not only offered his life for the salvation of the world, but
he offered to give up his life by a bloody death, and to
hang bloodless and dead upon the Cross for the salvation
of all humanity, atoning for every human sin.

PRAYER CORNER
ANIMA CHRISTI
(This prayer is usually said
after receiving communion.)
Soul of Christ,
sanctify me.
Body of Christ,
save me.
Blood of Christ, inebriate me.
Water from the side of Christ, wash me.
Passion of Christ, strengthen me.
O Good Jesus, hear me.
Within Thy wounds hide me.
Suffer me not to be separated from thee.
From the malignant enemy defend me.
In the hour of my death call me.
And bid me come unto Thee,
That with all Thy saints,
I may praise thee
Forever and ever.
Amen.

Parish Carnival
This year annual Parish Carnival
will take place from August 2427. 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

12th Sunday in Ordinary Time

NEWS

POPE FRANCIS TWEET
In his passion, Jesus took upon himself all our suffering. He knows the
meaning of pain, he understands and
comforts us, giving us strength.

La Pieta International Prayer Group
Invites you to the Eucharistic Mass and Healing Service
with Emma DeGuzman -- Visionary and mystic. The
Mass will take place at St. Hilary Cathoic Church, 5601
N. California (corner Bryn Mawr) in Chicago. Concelebrated mass and healing service is on Saturday July 8 at
6:30 PM. For more information call Beng & Carlo
Luciano at 773-550-4657 or Cindy and Dan Hilo at 630360-0557.

June 25, 2017

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 for the
renovation of the convent. Thank you
for generous support of the parish.

Adult Confirmation
Are you an adult who has not celebrated the sacrament of
Confirmation? Adult Confirmations will be held during
the spring months throughout the Archdiocese. Preparation groups are forming now. To register or for information please telephone (312) 534-8032 or go to
www.catechesis-chicago.org.

Put a Smile on Your Face

ARE YOU OVER 21?
HAVE YOU MOVED OUT OF MOM AND DAD’S
HOUSE AND NOW LIVE IN YOUR OWN PLACE?
HAVE YOU SIGNED UP AS A PARISHIONER?
IT ONLY TAKES 5 MINUTES.
STOP INTO THE PARISH OFFICE
AND BECOME AN OFFICIAL
MEMBER OF THE
PARISH.
WE WOULD
LOVE TO HAVE
YOU SIGN-UP.

CHICAGO

The Pastor woke up Sunday
morning and realizing it was
an exceptionally beautiful and
sunny early spring day, decided he just had to play golf.
So.... he told the associate pastor that he was feeling sick and
convinced him to preach for
him that day. As soon as the associate pastor left the
room, the Pastor headed out of town to a golf course
about forty miles away. This way he knew he wouldn't
accidentally meet anyone he knew from his church.
Setting up on the first tee, he was alone. After all, it was
Sunday morning and everyone else was in church! At
about this time, Saint Peter leaned over to the Lord while
looking down from heaven and exclaimed,
"You're not going to let him get away with this, are you?"
The Lord sighed, and said, "No, I guess not." Just then he
hit the ball and it shot straight towards the pin, dropping
just short of it, rolled up and fell into the hole. IT WAS A
435 YARD HOLE IN ONE! Saint Peter was astonished.
He looked at the Lord and asked,
"Why did you let him do that?" The Lord smiled and replied,
"Who's he going to tell?"
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XII NIEDZIELA ZWYKŁA

AKTUALNOŚCI

NIEDZIELA KATECHETYCZNA PIĄTE PRZYKAZANIE DEKALOGU

„NIE ZABIJAJ”
Człowiek
jest
kimś
szczególnym. Jest jedynym
stworzeniem
na
tym
świecie, które Bóg miłuje
dla niego samego. Jest
przeznaczony do poznania i
wiecznego miłowania Boga, a
jego życie jest święte.
Został stworzony na obraz i podobieństwo Boga (por. Rdz 1,
26-27) i to jest ostateczną podstawą ludzkiej godności i
przykazania „Nie zabijaj”.
Życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego
początku domaga się «stwórczego działania Boga» i
pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy,
jedynego swego celu (…). Nikt, w żadnej sytuacji, nie
może rościć sobie prawa do bezpośredniego niszczenia
niewinnej istoty ludzkiej” (Katechizm, 2258)
Księga Rodzaju przedstawia nadużycie przeciwko
ludzkiemu
życiu
jako
konsekwencję
grzechu
pierworodnego. Bóg zawsze jawi się jako obrońca życia.
Nikt nie powinien brać sprawiedliwości we własne ręce i
nikt nie może uchylić prawa do dysponowania życiem
bliźniego (por. Rdz 4, 13-15). Przykazanie to odnosi się do
istot ludzkich. Uprawnione jest posługiwanie się
zwierzętami do otrzymywania pożywienia, odzieży, i tak
dalej. Bóg umieścił zwierzęta na ziemi, żeby pozostawały
w służbie człowieka. Poza tym nie można zapominać, że
człowiek nie jest „panem” Stworzenia, tylko „zarządcą”, a
w związku z tym ma obowiązek poszanowania przyrody i
dbania o nią, gdyż potrzebuje jej dla swojego własnego
istnienia i rozwoju (por. Katechizm, 2418)
Sumienne rozważenie całej treści piątego
przykazania Bożego ma nas uchronić przed zbyt szybkim
samousprawiedliwieniem, "że ja nikogo nie zabiłem, więc
mnie ono nie dotyczy". Przykazanie to mówi bowiem
równocześnie o pozytywnych działaniach, które człowiek
podjął lub zaniedbał wobec życia i zdrowia oraz godności
własnej i cudzej. Na ile kocham siebie samego, na tyle
będę zawsze miał w szacunku innych braci i siostry wokół
mnie? Miłość do siebie jest konsekwencją odkrycia prawdy,
a w końcu osobistego doświadczenia, że Bóg jest Miłością i
tą Miłością podzielił się ze swoim stworzeniem. Stworzył
nas z Miłości i powołał do miłowania siebie, drugiego
człowieka i otaczającego mnie świata. W chwili, kiedy
człowiek traci więź ze swoim Stwórcą, traci niejako żywe
Prawo Moralne sprzed swoich oczu. Mimo to, Bóg pociąga
człowieka różnymi środkami aby mu
przypomnieć, że to Prawo ma
wypisane w swoim sercu. Powinnien
odnosić się do niego w każdym
czasie, a szczególnie w momentach
podejmowania fundamentalnych
decyzji życiowych. Największym
instynktem samozachowawczym w
człowieku jest instynkt życia i jego
zachowania i obrony u siebie i u
innych.

CHICAGO

25 czerwca 2017

WSPOMNIENIA LITURGICZNE
Czwartek, 29 czerwca - Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
„To są Święci, którzy podczas życia
ziemskiego użyźnili własną krwią
Kościół: pili kielich Pański i stali się
przyjaciółmi Boga". Tak o świętych
Piotrze i Pawle mówi antyfona na
wejście z Mszału Rzymskiego, których
to czcimy 29 czerwca. Liturgia łączy w
jednej uroczystości: Piotra - głowę
Kościoła i Pawła - Apostoła narodów.
Obydwaj są żywym fundamentem
Kościoła zbudowanego ich trudami, a w
końcu użyźnionego ich męczeństwem.
Uroczystość uwypukla rolę tych dwóch
filarów Chrystusowego Kościoła. Zarówno św. Piotr, jak i św. Paweł są
bez wątpienia najbardziej wybitnymi uczniami Jezusa z Nazaretu.
Wierność Jego nauce potwierdzili męczeńską śmiercią. Kościół
umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem
nie dlatego, aby równał go w prymacie z pierwszym następcą
Chrystusa. Chodziło jedynie o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli
współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, że obaj w tym
mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz, że w Rzymie są ich
relikwie i sanktuaria. Św. Piotr - pierwszy papież, jest patronem wielu
miast oraz ludzi pracy: blacharzy, budowniczych mostów, kowali,
kamieniarzy, marynarzy, rybaków, zegarmistrzów. Św. Paweł zaś jest
patronem licznych zakonów oraz osób: marynarzy, powroźników,
tkaczy. W naszej bazylice można w tym dniu uzyskać odpust zupełny
pod zwykłymi warunkami.


SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
W ubiegłą niedzielę
przeżywaliśmy
Uroczystość Bożego Ciała.
Pragniemy gorąco
podziękować wszystkim
wiernym za udział w
procesji - wszystkim
bractwom i grupom
modlitewnym,
działającym przy parafii,
siostrom misjonarkom,
panu organiście,
operatorom dźwięku,
komentatorom,
dziewczynkom sypiącym
kwiatki, chłopcom za pomoc przy dzwonkach,
ministrantom i całej asyście, a także właścicielom posesji
oraz grupom przygotowującym ołtarze.
W sposób szczególny dziękujemy :
1) Członkom Koła Żywego Różańca za udział i
przygotowanie I ołtarza przy Domu Sióstr;
2) Pani Annie Chrzan i panom Marszałkom za
przygotowanie II ołtarza;
3) Ministrantom i Lektorom, w szczególności Państwu
Kulawiak, za przygotowanie III ołtarza oraz Państwu
Radłowskim za udostępnienie swej posesji;
4) Państwu Gaj za przygotowanie IV ołtarza;
Dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się do
upiększenia parafialnej procesji. Każdemu bez wyjątku
składamy serdeczne „Bóg Zapłać”.
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XII NIEDZIELA ZWYKŁA

AKTUALNOŚCI

ZGROMADZENIE ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

25 czerwca 2017
PIELGRZYMKA DO GUADALUPE

W niedzielę 2 lipca, Zgromadzenie naszych
Księży Zmartwychwstańców będzie obchodzić

177 rocznicę śmierci Bogdana Jańskiego,
młodego, 33-letniego założyciela tejże Wspólnoty
Zakonnej. Bogdan Jański, Piotr Semenenko i
Hieronim Kajsiewicz to trójka Sług Bożych, którzy
stali u początków Wspólnoty i podczas
pierwszych jej lat rozwoju. Sam założyciel jest
mało znaną postacią. Jański urodził się 26 marca
1807 r. Był magistrem ekonomii, pedagogiem, publicystą i apostołem
Wielkiej Emigracji. Zmarł bardzo młodo, 2 lipca 1840 roku. Jest
kandydatem wyniesienia na ołtarze.
„Założyciel zmartwychwstańców zostawił swoim uczniom
program odrodzenia religijnego i narodowego. Podkreślał w
nim, że walka o prawa narodowe nie może stać
w konflikcie z Bogiem i Kościołem. Nauczył
innych podchodzenia do ludzi z miłością i
zrozumieniem... Znajdował się albowiem wtedy
między nami umysł prawdziwie wyższy, mąż ze
wszech miar niepospolity, nazywał się Bogdan
Jański...” (Ks. P.Semenenko, CR)

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy
wszystkim naszym ofiarodawcom za
wszelkie ofiary złożone na naszą
bazylikę. W sposób szczególny
pragniemy podziękować :
*Pani: C. Lauerman za hojną ofiarę w wysokości $350
dolarów; *Państwu: L&J Kulawiak za ofiarę $150
dolarów; *Państwu: M&D Wojtowicz, J&W Zyzda, S.
Wala, M&W Koszela, D. Seiwert, E&G Szeszko za ofiarę
$100 dolarów;
Wszystkim darczyńcom z całego serca serdecznie
dziekujemy, a naszą wdzięczność wyrażamy w modlitwie.
Niech dobry Bóg obficie Wam błogosławi.

I SOBOTA MIESIĄCA LIPCA
W najbliższą sobotę, 1 lipca, 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. Arcybractwo Straży
Honorowej Najświętszego Serca Pana
Jezusa zaprasza w tym dniu na
czuwanie po Mszy Św. o godz. 19:00
Nabożeństwo
czerwcowe odprawiane
jest codziennie, 15
minut przed wieczorną
Mszą św. o godz.
18:45.

CHICAGO

Miesiąc Czerwiec
poświęcony jest
Najświętszemu
Sercu Jezusa.
ZAPRASZAMY DO
WSPÓLNEJ
MODLITWY.

W programie m.in: Bazylika w Guadalupe - udział w
największym odpuście świata w Sanktuarium w
Guadalupe, Miasto Meksyk, polski Klasztor Jezuitów,
słynne piramidy Inków, "miasto Aniołów" Puebla,
"srebrne miasto" Taxaco, spływ łodziami - ogrody
Xochimilco (meksykańska Wenecja), miasto i plaże w
Acapulco. Zapisy i informacje: Blue Amber Travel, pod nr
tel. (847) 630 3777. Zostało tylko 8 wolnych miejsc.
Szczegółowe informacje, z załączoną ulotką na temat
pielgrzymki, są dostępne na naszej stronie internetowej
bazyliki: www.sthyacinthbasilica.org/pl/.

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 .

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.
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XII NIEDZIELA ZWYKŁA
AKTUALNOŚCI
25 czerwca 2017
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
SŁOWO PAPIEŻA FRANCISZKA

I COLLECTION / I KOLEKTA - June 18, 2017/ 18 czerwca, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
Envelopes/Koperty:
$3,387.00
Loose Check-Cash/Czeki-Gotówka:
$2,721.00

$6,108.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

“Jezus dał się połamać, łamie się dla nas. To
jest Eucharystia. On wzywa nas, abyśmy
dawali się innym… Kościół jaśnieje tylko
wtedy, gdy jest misyjny, gościnny, wolny, wierny, ubogi w
środki i bogaty w miłość. ”
Papież Franciszek

($6,250.00)
($142.00)

Deficit / Deficyt

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty
July 1 - June 18, 2017 / 1 lipca - 18 czerwca, 2017

$325,870.00

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1 - June 18, 2017 / 1 lipca - 18 czerwca, 2017

Gain / Zysk (week 51- 2016 /17)

$306,250.00
$19,620.00

II COLLECTION: June 18, 2017 / II KOLEKTA: 18 czerwca, 2017
Convent Renovation / Renowacja Domu Sióstr - Konwentu

$5,274.00
Thank you for your continued support!
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie!
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 25 czerwca
II składka zostanie przeznaczona na
papieską działalność charytatywną tzw.
„Świętopietrze”. Kolekta ta trafia do
Watykanu.
Natomiast w niedzielę następną, 2 lipca
II składka będzie przeznaczona na renowację
Domu Sióstr (Konwentu).

Bóg Zapłać za Wasze wsparcie i ofiary!
„ŚWIĘTOPIETRZE”
Przypadająca 29 czerwca uroczystość świętych
Piotra i Pawła tradycyjnie w Kościele powszechnym
jest dniem szczególnej łączności z następcą św.
Piotra i Stolicą Apostolską. Na całym świecie
zbierane są wówczas datki na działalność
charytatywną papieża, zwane „świętopietrzem”. W
naszym kościele dzisiejsza II kolekta przeznaczona
będzie na potrzeby Ojca Świętego, na wsparcie
Kościołów najuboższych. Celem kolekty jest
zapewnienie Ojcu Świętemu środków finansowych, które przeznacza na
potrzeby tych, którzy cierpią z powodu wojen, prześladowań, klęsk
żywiołowych i chorób. Dziękujemy za Wasze hojne wsparcie, za Waszą
postawę solidarności ze Stolicą Apostolską za pośrednictwem dzisiejszej
ofiary. Prosimy o nieustanną modlitwę za naszych współbraci w wierze,
którzy stoją w obliczu różnorodnych przeciwności losu oraz w intencji
naszego papieża Franciszka.

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wszystkich członków Koła Żywego Różańca zapraszamy
w następną niedzielę, 2 lipca, na Mszę św. o 12:30 pm w
intencji żyjących i zmarłych członków KŻR oraz na
wymianę tajemnic różańcowych.

NOWY ROK KATECHETYCZNY 2017/18
Wszystkich zainteresowanych - dzieci i młodzież
chętnych do uczestnictwa na katechezę w
Niedzielnej Szkole Katechetycznej przy
naszej Bazylice zapraszamy do rejestracji na nowy
rok katechetyczny. Zapisy w biurze parafialnym
codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 am
do 800 pm. Zapraszamy!!!

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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