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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 5
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00 AM - Dzięczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie za
Helen i Davida Wiess w 23. rocznicę ślubu oraz o zdrowie i
opiekę Bożą dla ich dzieci; O zdrowie i dary Ducha Św. dla
Janiny, Stanisława i Lucyny;
8:00 AM - †Ted Gogola on 30th anniversary of death;
7:00 PM - W intencjach Ojca Św.;
TUESDAY / WTOREK - June 6
6:00 AM - †Peggy Grosse;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
For deceased benefactors and parents of
8:00 AM Resurrectionists;
7:00 PM - †Krystyna Skrzynik;
WEDNESDAY / ŚRODA June 7
6:00 AM - For blessings for Resurrectionists;
7:00 AM - O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Sr.
Claudii w dniu urodzin; O zdrowie i dary Ducha Św. dla Lidii,
Iwony, Józefa, Pawła, Kordianka i Wiktorka, oraz dla Iwony i
Józefa;
8:00 AM - Birthday blessings for Sr. Claudia Radzewicz; †Ted
Mitrenga on 5th anniversary of death;
7:00 PM - †Jan Plewa;
THURSDAY / CZWARTEK - June 8
6:00 PM - For deceased Resurrectionists;
7:00 AM - O liczne powołania kapłańskie i zakonne;
8:00 AM - For vocations to priesthood and religious life;
7:00 PM - †Stanisław Czerepko 11m-cy po śmierci;
FRIDAY / PIĄTEK - June 9
6:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 AM - †Wacław, Józef, Teofila, Antoni Myśliwiec; ††Za
zmarłych z rodziny Iwony;
8:00 AM - †Katherine Zygmunt;
7:00 PM - Za żyjących dobroczyńców i rodziców
Zmartwychwstańców;
SATURDAY / SOBOTA - June 10
6:00 PM - For conversion of sinners;
7:00 AM - O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marioli
i Artura w dniu ślubu; †Maria Hołubecka; †Aleksandra i
Władysław Woronowicz; †Julian Klusek; †Zbigniew Szmit; ††Za
dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - In thanksgiving for the schoolyear and for safe
summer vacations;

1:00 am - David Zagar & Jay Burke
2:30 pm - Norbert Vale & Michelle Blank
4:00 pm - Stephen Dillon & Lily Vazquez
5:30 PM - †Mike Bialas; †Michael Connolly, Sr. & Jr.; †Irene
Bork;
7:00 PM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
SUNDAY / NIEDZIELA - June 11
6:00 AM - For the Holy Father;
7:30 AM - †Jan Plewa;
9:00 AM - O zdrowie Zosi, Gabrysia i za wszystkie dzieci
osierocone; O szczęśliwą podróż rodziny do Polski i Włoch; O
szczęśliwą podróż i pobyt w Polsce dla Krystyny z rodziną;
†Lucjan Milewski; †Andrzej Opila; ††Za zmarłych z rodzin
Mieleszków i Komorek;
10:45 AM - †Alexis Jaynah Villasin; ††Stanislaus & Ludomira
Smolenski;
12:30 PM - ††Marek i Marian Mielenkiewicz;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian;

Check out our website /
Odwiedźcie naszą stronę:

www.sthyacinthbasilica.org
BAPTISM / CHRZEST ŚW.
Charlotte Sofia Terry
David Bogdan
Charles James Sowa
MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

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

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

David Zagar & Jay Burke
Norbert Vale & Michelle Blank
Stephen Dillon & Lily Vazquez
Michał Pawluczyk & Anna Budzikowska
PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

† Jan Puzia
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.

Pentecost

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
6/4
6/5

Pentecost Sunday

Saint Boniface (675? - 754)

For the first forty years of his life
Boniface was known as Wynfrith.
He was born in Devon and
educated at the monastery at
Exeter, and then joined the
Benedictine abbey at Nursling,
near Southampton. He was a
teacher and preacher, but he
desired to preach the gospel in a
foreign land. In 718, Pope
Gregory II commissioned him to
do so, at the same time changing
his name from Wynfrith to Boniface.
Boniface left England, never to return, and took the
gospel to the heathen tribes of Germany, where he had
great success. He himself was created Bishop of Mainz,
and he founded or restored dioceses in Bavaria,
Thuringia, and Franconia. He was set upon and murdered,
on 5 June 754. He is buried at Fulda, near Frankfurt, in
the monastery he founded himself.

6/6

Saint Norbert (1080 - 1134)

He was born in Xanten in the
Rhineland. He came of a noble
family and lived a worldly life at
the courts of the Archbishop of
Cologne (where he held some
minor benefices) and of the
Emperor Henry V.
At the age of 35 he had a narrow
escape from death and his life
changed. He became a priest and
was full of reforming zeal, which
so antagonized the clergy of Xanten that they denounced
him as a hypocrite. So he sold or gave away all his
possessions and made his way to the Pope (who was then
in southern France). The Pope gave him permission to
preach wherever he lived, and he travelled through France
and Germany preaching. Others joined him, and a
community was started in the valley of Prémontré near
Laon, which developed into an order (the
Premonstratensian Order) with a number of abbeys.

6/7 Saint Colman of Dromore
6/8 Blessed James Berethieu (1838-1896)
6/9 Friday week 9 of the year
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POPE FRANCIS TWEET
I encourage everyone to engage in
constructive forms of
communication that reject prejudice
towards others and foster hope and
trust today. Christian joy comes
from the Holy Spirit, who gives us
true freedom and the gift of
bringing Jesus to our brothers and sisters.

Corpus Christi Procession
Sunday, June 18th, we will hold our annual Corpus
Christi Procession. This year the Procession will travel
down George Street to Ridgeway, down Ridgeway to
Oakdale Ave, Oakdale to Central Park and then back to
George Street. The procession
will take place immediately after
the 12:30 Sunday Mass. Please
join us in this
public profession of our faith.

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.

Parish Carnival
The parish carnival will
take place Aug. 24-27.
We are still in need of
prizes and volunteers.
Anyone who would wish
to volunteer should
contact Fr. Jankowski.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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Our sincere gratitude to
Ms. Constance Lauerman
who is sharing God’s gifts
through good stewardship
for the St. Hyacinth
Community. She responded
to our appeal for the renovation
of the convent by sponsoring the renovation of an entire
unit. This is a new program offered to all parishioners
to help finance the renovation of the convent building.
For those who are interested in sponsoring a unit and or
a wing, please contact our business manager Ms. Nini
Centeno. We will gladly share information on the
different options on how to be a Sponsor.
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Franciscan Mission Appeal
On the weekend of June 3-4 as part of the 2016
Missionary Cooperative Program, there will be a
collection at each Mass to support the missions of the
Conventual Franciscan Friars. Fr. Stanislaw Kawa,
OFM Conv. will preach at all Masses about the work his
Order is doing to spread the Gospel throughout the
world.
Born in Ukraine, Fr. Stanislaw belongs to the Cracow
Province of the Conventual Franciscans. Ordained in
2000, Fr. Stanislaw served as a missionary in
Uzbekistan for 8 years. He now lives in his native
Ukraine, performing a variety of ministries, including
teaching at the Higher Seminary of the Archdiocese of
Lviv in Brzuchowice. He holds a Doctorate in Canon
Law from the University of Lublin.
The Conventual Franciscans number over 4,500 friars
living in 70 countries spread over 6 continents. While
the Conventual Franciscans are blessed to count many
saints in their history, they are perhaps best known for
being the Order to which St. Maximilian Kolbe
belonged.

Retired? Semi-retired? Open the
Doors of Your Heart!
Founded in 1995 by two Jesuit priests, the Ignatian
Volunteer Corps offers men and women, age 50 and
older, the opportunity to engage in direct, hands-on
service with the materially poor while growing in their
Christian faith through personal and shared reflection.
IVC members commit to 600 hours of service per year
(2 days/week, Sept.-June) and participate in a
comprehensive spiritual formation program in the Jesuit
tradition including monthly community meetings,
individual spiritual reflection, and retreat experiences.
Currently, 60 IVC Chicago members are serving
throughout Cook, Lake and DuPage counties in a wide
variety of volunteer settings. Consider using your
talents to experience making a difference with the
Ignatian Volunteer Corps. Please visit www.ivcusa.org/
chicago
Learn more and meet current IVC volunteers. Attend an
information session at St. Catherine of Alexandria
Rectory, 4100 W. 107th Street on Tuesday, June 20 at
2pm.
Register by contacting Jacqueline Fitzgerald 312-9616206 or jfitzgerald@ivcusa.org
CHICAGO

If you would like to support the missions of the
Conventual Franciscans with a check, please make it out
to “St. Hyacinth Basilica”. The proceeds of the
collection will support the education of young friars
throughout Africa, Asia, and Latin America as well as
the friars’ work among the poor in these regions. We
ask that you generously share the gifts that God has
given to you!

Next week’s 2nd collection
is for the retirement fund for the
Archdiocesan priests. Thank you
for your generous support.

Put a Smile on your Face
Sunday Dinner
A young couple invited their pastor for Sunday dinner.
While they were in the kitchen
preparing the meal, the minister asked
their son what they were having.
"Goat," the little boy replied.
"Goat?" replied the Pastor, "Are you
sure about that?"
"Yes," said the youngster. "I heard
Dad say to Mom, 'We might as well
have the old goat for dinner today as
any other day.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

"Z czterech wiatrów przybądź,
duchu, i powiej po tych pobitych,
aby ożyli" (Ez 37,9).
Powiej, Duchu i unieś się nad nami, tak
jak unosiłeś się nad ziemią, która była
pustkowiem i ciemnością na początku
stworzenia. Powiej, Duchu Święty, i
uczyń nas nowym stworzeniem. Odmień
nasze oblicze, bo jesteśmy pobici. Przybądź i ożyw wyschłe
kości, abyśmy poznali i aby świat poznał, że Ty jesteś
Panem. Kiedy nam Ciebie brakuje, marniejemy i w proch
się obracamy, a tylko Ty jeden możesz napełnić nas sobą i
odnowić oblicze ziemi. Zstąp, Duchu Święty, i przekonaj
nas o naszej słabości. Nagnij naszą hardość, byśmy stali się
w swojej pokorze otwarci na Ciebie. Nazywają Ciebie
Światłością sumień - w świecie zatartych granic między
dobrem i złem nie pozwól, abyśmy się pogubili. Oświecaj
nas, byśmy jasno rozeznali, co nas prowadzi do Boga, a co
od Niego oddala. A jeśli nasze serca po tysiącach
doświadczeń stały się zimne, to rozgrzej ich chłód. Bo tak
naprawdę z powodu naszych słabości i grzechów staliśmy
się tacy. Dobrze wiesz o tym, bo znasz i przenikasz
wszystko, nawet najskrytsze tajemnice Boga. Znasz nas
lepiej niż my samych siebie. Znasz dobrze nasze cierpienia,
rany i bóle naszej przeszłości; naszą samotność, nasz lęk,
nasz ból przemijania i starzenia się i nasze grzechy.
Przybądź, Duchu Święty i ulecz rany naszego serca. Obmyj,
co w nas nieświęte i brudne. Niech naszym udziałem staną
się Twoje dary: radość, pokój, opanowanie, łagodność i
miłość. Kiedy płaczemy bądź naszym utuleniem, bo
przecież Ty jeden jesteś nazwany Pocieszycielem. Kiedy
obciążeni trudem codzienności i porażkami zniechęcamy
się, chcielibyśmy gdzieś uciec i nie zależy nam na niczym w
tej naszej oschłości, wlej w nasze serca zachętę i pozwól
odkryć nadzieję rozlaną w naszych sercach. Czasem
błądzimy po bezdrożach poszukując prawdy o naszym
życiu, prawdy o ludzkim istnieniu. Spraw, byśmy pozwolili
się prowadzić Tobie, Duchu Święty, który wiedziesz do
całej prawdy. Doprowadź nas więc do Chrystusa, BogaCzłowieka, niech w Nim odkryjemy prawdę o nas i o Bożej
miłości. I daj nam mocną wiarę w Jezusa Chrystusa, z
którym jesteś jedno, aby popłynęły w nas zdroje wody
żywej, tryskającej ku życiu wiecznemu. Tak bardzo, Duchu
Święty, chcielibyśmy się dobrze modlić, ale widzisz, jak
bardzo jesteśmy nieudolni. Przyjdź z pomocą naszej
słabości i Sam wołaj w nas do Boga, wychwalaj Go w nas,
dziękuj Mu w nas. "Przybądź, Duchu Święty - spuść, z
niebiosów wzięty, światła twego strumień." Przybądź tak,
jak wówczas w Wieczerniku, na nie spodziewających się
Ciebie apostołów. Nieco zalęknionych, ale mimo wszystko
trwających razem. Przybądź, aby uczyć nas jak mimo
podziałów i różnorodności budować jedność. Przybądź - bo
chcemy głosić, tak jak pierwsza wspólnota Kościoła,
wielkie dzieła Boga, aby wszyscy mogli je zrozumieć.
Chcemy dziś jeszcze raz, dobitniej i wyraźniej, usłyszeć
wołanie św. Jana Pawła II: „Niech zstąpi Duch Twój i
odnowi oblicze ziemi, tej ziemi" (2 czerwca 1979). Duchu
Święty, prowadzący nas drogą świętości do Ojca przyjdź! A
moc Ducha Pocieszyciela niech już z nami zostanie.
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PODZIĘKOWANIE
Naszą ogromną wdzięczność
kierujemy w stronę pani Constance
Lauerman, która swymi dobrami
hojnie podzieliła się z naszą
wspólnotą Parafii św. Jacka. Pani
Lauerman odpowiedziała na nasz
apel odnośnie renowacji Domu
Sióstr, sponsorując renowację
jednej z części konwentu. Jest to
nowy program oferowany wszystkim parafianom, który
pomoże nam sfinansować remont konwentu. Dla wszystkich
zainteresowanych sponsorowaniem danej jednostki czy
skrzydła mieszkaniowego prosimy o kontakt z menadżerem
finansowym Nini Centeno. Chętnie podzielimy się
informacjami na temat różnych opcji dotyczących
sponsorstwa i tego programu.

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.
KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wszystkich członków Koła Żywego Różańca
zapraszamy dzisiaj, 4 czerwca, na Mszę św. o 12:30 pm
w intencji żyjących i zmarłych członków KŻR oraz na
wymianę tajemnic różańcowych.

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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WYJAZD MŁODZIEŻY - NCYC 2017
NCYC (The National Catholic Youth Conference)
w Indianapolis

W dniach od 16-19 listopada organizowany jest wyjazd dla
młodzieży do Indianapolis na Spotkanie Młodych z całych
Stanów Zjednoczonych. W programie przewidziane są różne
warsztaty, koncerty chrześcijańskie, spotkanie z ciekawymi
osobami. Co roku bierze udział kilka tysięcy młodzieży
katolickiej, która przeżywa tam niesamowity czas. Termin
zapisów obowiązuje już teraz i jest uwarunkowany
zgłoszeniem chętnej młodzieży do naszej Archidiecezji
Chicago. Zachęcamy osoby młode, które brały udział w
Światowych Dniach Młodzieży w Polsce. To spotkanie ma
podobny charakter, ale bez udziału Papieża Franciszka.
Koszt wyjazdu wynosi $600, Archidiecezja Chicagowska
dofinansowuje $60 na każdą osobę. Zapisy i więcej
informacji u ks. Krzyszofa Janickiego pod nr: 773 822 9034.
Zobacz promo:
https://www.youtube.com/watch?v=C4ST3IZvRTQ
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 4 czerwca
II składka zostanie przeznaczona na wsparcie misji
w różnych zakątkach świata.
Natomiast w niedzielę następną, 11 czerwca
II kolekta będzie przeznaczona na rzecz Emerytowanych
Księży Archidiecezji Chicago.

Bóg Zapłać za Wasze hojne wsparcie i ofiary!
W ten weekend, 3 i 4 czerwca, w ramach
Programu Współpracy Misyjnej, na każdej Mszy
św. bedziemy zbierać ofiary aby wesprzeć misje
Franciszkanów Konwentualnych.
Ojciec Stanisław Kawa, OFM na wszystkich
Mszach św. będzie opowiadał o pracy, jaką
wykonuje jego zakon, aby rozpowszechniać
Ewangelię na całym świecie. O. Stanisław
urodzony na Ukrainie należy do Prowincji
Krakowskiej Franciszkanów Konwentualnych. Od 2000 roku służył jako
misjonarz w Uzbekistanie przez 8 lat. Obecnie mieszka w ojczystej
Ukrainie, prowadząc różne posługi, m. in. nauczając w Wyższym
Seminarium Duchownym, w Archidicezji Lwowskiej, w Brzuchowicach.
Posiada doktorat z prawa kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego. Franciszkanie konwentualni liczą ponad 4,500 braci
żyjących w 70 krajach na 6 kontynentach. Wielu franciszkanów w historii
zakonu zostało kanonizowanych i beatyfikowanych, świat poznał ich
głównie poprzez znanego, ich świętego współbrata, św. Maksymiliana
Kolbe. Jeśli pragniesz wesprzeć misje Franciszkanów Konwentualnych
prosimy wrzucać ofiary do koszyka na II kolektę, można składać je
również w biurze parafialnym. Ofiary z tej kolekty pomogą w kształceniu
młodych braci w całej Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej, a także pracy
braci wśród biednych w tych regionach. Prosimy, abyście potrafili
podzielić się darami, które dał wam Bóg. Bóg zapłać!
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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO
CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ
BOŻE CIAŁO
18 CZERWIEC, 2017
W uroczystość Bożego Ciała,
18 czerwca o godz. 12:30
pm będzie odprawiona Msza
Święta, a po niej wyruszy
procesja. Trasa procesji będzie
następująca: ulicą George do
Ridgeway. Ulicą Ridgeway do
Oakdale. Dalej ulicą Oakdale
do Cenral Park, i z powrotem
do ulicy George. Ołtarze
przygotowują:
I ołtarz - członkowie Koła Żywego Różańca, przy Domu
Sióstr na ulicy George St.;
II ołtarz - panowie Marszałkowie, 2912 N. Ridgeway przy
posesji pani Anny Chrzan;
III ołtarz - Ministranci i lektorzy z rodzinami, przy
posesji państwa Radłowskich na ulicy 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!

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Miesiąc czerwiec jest pochyleniem
się nam nad Panem Jezusem i jego
Najświętszym Sercem. Tradycja nam
podaje, jak podczas objawień św.
Małgorzacie Marii Alacoque, Pan
Jezus dopominał się o cześć dla
Jego Najświętszego Serca.
Pragniemy odpowiedzieć na to
wołanie uczestnicząc w
nabożeństwach ku czci
Najświętszego Serca Jezusowego.
Będą one odprawiane codziennie, 15
minut przed wieczorną Mszą Świętą.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy!
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.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
AKTUALNOŚCI
4 czerwca 2017
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
Welcome new parishioners in our Basilica!

I COLLECTION / I KOLEKTA - May 28, 2017/ 28 maja, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
Envelopes/Koperty:
$3,629.00
Loose Check-Cash/Czeki-Gotówka:
$2,029.00

$5,658.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

Deficit / Deficyt

($6,250.00)
($592.00)

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty
July 1 - May 28, 2017 / 1 lipca - 28 maja, 2017

$308,393.00

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1 - May 28, 2017 / 1 lipca - 28 maja, 2017

Gain / Zysk (week 48- 2016 /17)

$287,500.00
$20,893.00

II COLLECTION: May 28, 2017 / II KOLEKTA: 28 maja, 2017
Convent Renovation / Renowacja Domu Sióstr

$3,496.00
Thank you for your continued support!
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie!
Please consider how you can support our parish
community - tresures, time and or talents - in response to
the gift you received from God.
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.

Witamy nowych parafian w naszej wspólnocie
Bazyliki św. Jacka!
PATRYCJA & TOMASZ KOTAS
IZABELA KULAGOWSKA & ROBERT PROKOPEK
TIMOTHY R. TOMPKINS

SŁOWO PAPIEŻA FRANICISZKA
“Chrześcijańska radość pochodzi od
Ducha Świętego, który daje nam
prawdziwą wolność i dar niesienia Jezusa braciom… Poprzez dialog można
tworzyć wspólną przyszłość. Dzięki
dialogowi budujemy pokój,
troszcząc się o innych. ”
Papież Franciszek

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.
___________________________________________________

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY
CHRYSTUSA
W ostatnią sobotę każdego miesiąca zapraszamy na
Nabożeństwo, po Mszy Św. wieczornej w kaplicy.
___________________________________________________

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

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

