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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 - Office
3635 West George Street - Church
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 - July 17
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 - ††Harriett & Matthew Czajkowski;
7:00 PM - ††Weronika i Wacław Marciszewscy;
TUESDAY / WTOREK - July 18
6:00 AM - †Br. Tom Iwicki, C.R.;
7:00 AM - ††Za zmarłych w czyśćcu cierpiących;
8:00 AM - For conversion of sinners;
7:00 PM - O nawrócenie grzeszników;
WEDNESDAY / ŚRODA - July 19
6:00 AM - For blessings for Resurrectionists;
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Lidii, Pawła, Kordianka
i Wiktorka oraz dla Iwony i Józefa;
8:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 PM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
THURSDAY / CZWARTEK - July 20
6:00 PM - For vocations to priesthood and religious life;
7:00 AM - †Zofia Mazur w 4. rocznicę śmierci;
8:00 AM - †Rev. Edmund Jastrzębski, C.R.;
7:00 PM - O powołania kapłańskie i zakonne w szczególności do
Zgromadzeń: Księży Zmartwychwstańców oraz Sióstr Misjonarek
Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej;
FRIDAY / PIĄTEK - July 21
6:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony;
8:00 AM - †Rev. Jerzy Jedynak, C.R.;
7:00 PM - †Helena Steoronowicz w 21. rocznicę śmierci;
†Zygmunt Steoronowicz; †Anna Gargula; †Józefa Szpak-o
Miłosierdzie Boże i szczęście wieczne w 3 miesiące po śmierci;
SATURDAY / SOBOTA - July 22
6:00 PM - †Rev. Edward Dubel, C.R.;
7:00 AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony;
8:00 AM - ††Rev. Frank Majewicz, C.R.;

10:00 am - Alexander Gienko & Kristi Gelsomino
11:30 am - Konrad Przystupa & Agata M. Kowal
5:30 PM -50th Wedding Anniversary- Robert & Monika Jazwinski;
††Michael Connolly, Sr. & Jr.; †Irene Bork; †Mike Bialas;
7:00 PM - Za Księży i Siostry pracujacąch w naszej Parafii;
SUNDAY / NIEDZIELA - July 23
6:00 AM - †Rev. Chester Mitoraj, C.R.;
7:30 AM - †Jan Plewa; ;
9:00 AM - †Lucjan Milewski; †Zofia Mazur w 4. rocznicę śmierci;
†Andrzej Opila; ††Walter i Zofia Mazur; ††Stanisław i Stefania
Delimat;
10:45 AM -†Alexis Jaynah Villasin; †Henry J. Zygmunt;
12:30 PM - ††Marek i Marian Mielenkiewicz; †Nicole
Rozmysłowicz;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian;

ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT
Monday – Saturday: 8:30 am – 6:45 pm
except at Mass, funerals or wedding times.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU
Od poniedziałku do soboty: 8:30am-6:45 pm
za wyjątkiem Mszy Św., pogrzebów i ślubów.

WELCOME - WITAMY

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

KAMIL DĄBROWSKI
MICHAEL LECHOWICZ
BAPTISM / CHRZEST ŚW.

Nell Anna Migas
Leia Nadia Chirinos
Emma Chodorowski
Jakub Christopher Obradovich

MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Jonathan Moore & Sylwia Bania
Sebastian Szczepanski & Judyta Bosek
Javier Guillen & Katarzyna Ziaja
SECOND CALL

Mateusz Giza & Magda Markowska
David Marczuk & Kacie Lynn Bruscha
THIRD CALL

Alexander Gienko & Kristi Gelsomino
Konrad Przystupa & Agata Kowal
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

15th Sunday in Ordinary Time

LITURGICALLY SPEAKING
7/16 Sunday of week 15 of the year
In other years: The Feast of Our Lady
of Mount Carmel
Holy Scripture celebrates the beauty of
Mount Carmel, where the prophet
Elijah defended Israel’s pure faith in
the living God. In the 12th century
some hermits took up residence on this
mountain and eventually set up the
Carmelite Order, which is dedicated to
living a contemplative life under the
patronage of the Holy Mother of God.

NEWS

July 16, 2017

PRAYER CORNER
In this Prayer to St. Mary Magdalene,
we ask the great model of repentance
and humility to intercede for us with
Christ, Whose Resurrection St. Mary
Magdalene was the first to witness.
A Prayer to St. Mary Magdalene
St. Mary Magdalene, woman of many sins,
who by conversion became the beloved of Jesus,
thank you for your witness that Jesus forgives
through the miracle of love.
You, who already possess eternal happiness in His glorious presence, please intercede for me, so that some
day I may share in the same everlasting joy. Amen.

7/17 Monday of the year
7/18 Tuesday of week 15 of the year
7/19 Wednesday of week 15 of the year
7/20 Saint Apollinaris, Bishop, Martyr
He was bishop of Ravenna,
probably in the late second
century, and was probably
martyred there. Devotion to
him was already common in
the seventh century.

7/21 St Laurence of Brindisi (1559 - 1619)
He was born in Brindisi, joined the
Capuchin Friars, and studied at the
University of Padua, where he learned
a number of languages (including
Latin, Greek, Hebrew, Syriac, French,
and German) and acquired a deep
knowledge of the Bible.

7/22 Feast of St Mary Magdalene
Mary of Magdala was healed of “seven devils” by Jesus.
She ministered to him in Galilee
and was present at his crucifixion.
She was in the group of women
who were the first to discover the
empty tomb, and it was to her that
the risen Jesus first appeared. The
western tradition that she was the
“woman who is a sinner,” has no
real evidence and so authorities
like St. Ambrose do not agree with
this tradition.
CHICAGO

POPE FRANCIS TWEET
A Christian’s mission in the world
is splendid, it is a mission intended
for everyone, it is a mission of
service, excluding no one! How
beautiful it is to see when young
people are “street preachers”, joyfully bringing Jesus to every street
and every corner of the earth!

Next week’s 2nd collection is for phase
II of the convent renovation project.

Thank you for generous support
of the parish.

Parish Carnival
This year's Parish Carnival will
take place on August 24-27. As
always there will be rides for the
kids and adults, lots of food,
games of chance, music to dance
by, and our beer garden. Thursday and Friday the carnival opens at 6:00PM
and goes to 10:00PM. On Saturday the carnival opens at
3:00 PM, and on Sunday the carnival opens at 1:00.
Come join us for the fun and the food.
Don't forget to enter your name into the grand raffle. Top
prize $1000.00 awarded at 9 p.m. on Sunday.
Raffle tickets are available in the Parish Office, or at the
carnival.
The Carnival has become famous for its POTATO PANCAKES, Polish Sausage, Bigos and Pizza, beer garden
and the live dancing.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

15th Sunday in Ordinary Time
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WISCONSIN PILGRIMAGE

Saturday, August 12, 2017
Wisconsin State Capital, Madison, Wisconsin
Shrine of Our Lady of Guadalupe, La Cross, WI
Franciscan Sisters of Perpetual Adoration, La Cross, WI
Theology-On-Tap Celebrates 35 Years of Serving
Young Adults in Speakers, Conversation and Theology

For young adults in their 20s and 30s, married and
single runs from July 6 to August 8
Theology-on-Tap, a speaker and conversation series for
people in their 20s and 30s, is being hosted at 25
locations throughout the Chicagoland area, beginning
Sunday, July 13. The closest parish for Theology on
Tap is St. Hedwig church on Hoyne and Webster in the
Bucktown neighborhood.
July 13, 6:30 PM Happiness and Fulfillment
in the Life of a Christian
Using positive psychology and wisdom from spirituality, this talk will outline a path to happiness.
Speaker: Fr. Britto Berchmans
July 17, 6:30 PM Get the Heck Out!
Building authentic relationships
This talk will focus on the importance of moving
outward, to serve and share our true selves with others.
Speaker: Ms. Margaret Motto
July 20, 6:30 PM Finding God in the Everyday
or allowing God to find me
This session will show you ways to live every day with
greater awarenss of God’s presence and love.
Speaker: Deacon Allen Tatara

If you have not checked out our website or our Facebook page recently,
we invite you to do so. Remember
to use the link from the parish website to visit our official Facebook
page.

NIGHTFEVER
Holy Name Cathedral
Saturday August 26, 2017
Mass—7:30 p.m.
Celebrant and Homilist: Fr. Bradley A. Zamora
Nightfever – 9:00p.m. Night Prayer 11:30 p.m.
Adoration – Music – Reconciliation
CHICAGO

This one-day reflective pilgrimage starts and ends at St.
Pancratius Church. The cost is $75 a person.
Please contact Fr. Bruno Chmiel for more information,
reservation and payment at 773-255-8701.
Rectory St. Pancratius Church, 4025 S. Sacramento Ave.,
Chicago, telephone 773-523-5666,
office hours: Mon.-Fri. 12:00 pm - 7:00 pm.

TOLTON CHICAGO PILGRIMAGE

Saturday, September 23, 2017
Join Bishop Joseph Perry on a historic pilgrimage that
journeys through historic Bronzeville, the ministerial
home of Servant of God - Fr. Augustus Tolton. Stops
on the pilgrimage include – site of Fr Tolton’s first
church in Chicago, the grave of Mother Tolton, site
where Fr. Tolton disembarked from train and later
collapsed, and Mercy Hospital where he was cared
for and later died.

Worldwide Marriage
Encounter
Weekends
AUGUST 12- 13
OCTOBER 7-8
Couples who make Worldwide Marriage Encounter
weekends not only rediscover the joy, intimacy and romance in their relationships, but also become more active
in their parish. Together, we are making marriages,
families and our Church stronger and healthier. For more
information, please contact Luis and Lisa Tamez
at (630) 802-1147 or tinylt@aol.com
PUT A SMILE ON YOUR FACE

The Same In My Business
A minister waited in line to have his
car filled with gas just before a long
holiday weekend. The attendant worked quickly, but there
were many cars ahead of him in front of the service station. Finally, the attendant motioned him toward a vacant
pump. "Preacher," said the young man, "I'm sorry about
the delay. It seems as if everyone waits until the last minute to get ready for a long trip." The minister chuckled, "I
know what you mean. It's the same in my business."
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

XV NIEDZIELA ZWYKŁA
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ROZWAŻANIE NIEDZIELNE / PRZYPOWIEŚĆ O SIEWCY

„O CO PROSZĘ? O SERCE HOJNE I WIELKODUSZNE
W PRZYJMOWANIU SŁOWA”
Wymienię te sytuacje, w
których mam okazję słuchać
Bożego Słowa. Uświadomię sobie,
że każda z tych sytuacji jest
zawsze darem Jezusa – Siewcy.
Jezus mówi do mnie: „Szczęśliwe
uszy wasze, że słyszą...”. W
modlitwie uwielbienia podziękuję
Mu za słowo, z którym spotykam
się na co dzień.
Jezus wymienia w przypowieści
różne rodzaje gleby, na które pada Jego słowo (ww. 4-8).
Która z nich najbardziej obrazuje moje serce: droga,
miejsce skaliste, ziemia z cierniami czy ziemia żyzna?
Jezus pokazuje źródła niedojrzałego słuchania
słowa Bożego (ww. 19-22). Co najbardziej przeszkadza mi
w głębokim i żywym słuchaniu słowa: słuchanie bez
zrozumienia, niewyznany grzech, niestałość, doczesne
troski i pogoń za tym, co materialne? Poproszę Jezusa o
łaskę szczerości wobec samego siebie.
Jezus przywołuje gorzkie słowa z proroctwa
Izajasza: „Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie... Bo
stwardniało serce tego ludu...” (ww. 14-15). Co mogę
powiedzieć o mojej zdolności słuchania Słowa Bożego
podczas Eucharystii, Liturgii Godzin, lektury Pisma
Świętego? Czy jest we mnie pragnienie i pasja słuchania
Słowa?
Przypomnę sobie różne momenty z mojego życia,
w których spotkanie ze Słowem Bożym poruszyło mnie do
głębi i stało się dla mnie silnym bodźcem do nawrócenia.
Jakie to były sytuacje? Spróbuję przypomnieć sobie
szczegóły. Jakie owoce poruszenia przez słowo widzę
dzisiaj.
W serdecznej modlitwie podziękuję Jezusowi za
wszystkie sytuacje życia, w których Jego słowo wydawało
we mnie owoce. Będę się modlił o serce „żyzne” i
otwarte na przyjmowanie Jego słowa: „Daj mi, Panie
serce rozmiłowane w Twoim Słowie!”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator

16 lipca 2017

WSPOMNIENIA LITURGICZNE TEGO TYGODNIA
Wtorek, 18 lipca - Wspomnienie św.
Szymona z Lipnicy, prezbitera
Szymon urodził się około roku 1437 w Lipnicy.
Studiował na Akademii Krakowskiej, wstąpił do
klasztoru bernardynów. W zakonie odznaczał
się surowością życia, nabożeństwem do
Najświętszego Sakramentu i do Matki Bożej,
miłością Boga i bliźniego połączoną z wielkim
zapałem, kaznodziejskim. Umarł w opinii świętości 18 lipca 1482 roku.
Relikwie spoczywają w kościele bernardynów w Krakowie.
 Czwartek, 20 lipca - Wspomnienie bł.
Czesława, prezbitera
Bł. Czesław urodził się ok. 1180 r. Jako kapłan
wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego i otrzymał
habit z rąk św. Dominika. Głosił słowo Boże w
Czechach i w Polsce. Założył klasztory w Pradze i
we Wrocławiu.
 Sobota, 22 lipca Swięto św. Marii Magdaleny
O św. Marii Magdalenie krótkie relacje dają
cztery Ewangelie. Maria z Magdali należała do
grupy niewiast, które towarzyszyły Chrystusowi
Panu w Jego wędrówkach po Palestynie,
usługując Mu ze swego mienia. Gdy uczniowie
opuścili swego Mistrza, ona wytrwała pod
krzyżem wraz z Najśw. Maryją Panną i z św. Janem. O brzasku dnia
wielkanocnego jej pierwszej ukazał się Jezus Zmartwychwstały i
polecił jej donieść Apostołom o Jego Zmartwychwstaniu, jak
wspomina św. Jan Ewangelista. Chrystus uwolnił ja złych mocy, ona
zaś odwdzięcza Mu się za to całym swym późniejszym życiem.


MODLITWA DO ŚWIĘTEJ
MARII MAGDALENY
Święta Mario z Magdali, świadku Misji, Męki i
Chwały Jezusa, która wszystkich zadziwiłaś czcią i
uwielbieniem dla Pana oraz płomienną miłością,
którą Go otaczałaś, poprowadź nas drogą adoracji
Chrystusa. Rozbudź w nas ufność w Jego
bezgraniczną miłość i pragnienie przebaczenie każdemu:
wiernemu i grzesznikowi. Zlituj się nad zabłąkanymi,
uwikłanymi w grzech, zniewolonymi przez świat i zaprowadź ich
do stóp Jezusa, gdzie we łzach skruchy wyznają swoje winy i
zostaną oczyszczeni. Święta Magdaleno, stojąca pod Krzyżem,
prowadź nas drogą męstwa w naszych cierpieniach, byśmy
dźwigając nasz własny krzyż, pamiętali o Krwi Pana która
najpierw została za nas wylana. Święta Mario witająca
Zmartwychwstałego, umacniaj nas w wierze, jak Uczniów którzy
zwątpili i chroń od przywiązywania zbędnej wagi do spraw tego
świata. Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie naszą drogą i
celem naszego życia tak jak był celem Twojego.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

PAPIESKA INTENCJA MODLITWY NA LIPIEC:

*Intencja ewangelizacyjna: Aby nasi bracia,
którzy oddalili się od wiary, mogli, również za
sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego
świadectwa, odkryć na nowo bliskość
miłosiernego Pana i piękno życia
chrześcijańskiego.
CHICAGO
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PODZIĘKOWANIE
Serdeczne "Bóg Zapłać"
składamy wszystkim naszym
ofiarodawcom za wszelkie
ofiary złożone na naszą
bazylikę. W sposób szczególny
pragniemy podziękować :
*Panom: Joseph Jurek oraz Wiesław Duda za
niezwykle hojne ofiary w wysokości $500 dolarów;
*Pani C. Lauerman za ofiarę w ogólnej sumie
$420 dolarów;
*Państwu: L&J Kulawiak i H. Holodziuk za ofiarę
$150 dolarów;
*Państwu: J&W Zyzda, Z&G Jasinski,
M&R Sytniewski, M. Lechowicz za ofiarę
$100 dolarów;
Wszystkim darczyńcom z całego serca serdecznie
dziekujemy, a naszą wdzięczność wyrażamy w
modlitwie. Niech dobry Bóg obficie Wam
błogosławi. Szczęść Boże!
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą i następną niedzielę, 16 i 23 lipca
II składka zostanie przeznaczona na dalszy, II już
etap przebudowy Domu Sióstr (Konwentu).

Bóg Zapłać za Wasze nieustanne wsparcie i ofiary!
DBAJMY O CZYSTOŚĆ NASZEJ BAZYLIKI
Bardzo prosimy, aby każdy dbał
o czystość w naszej świątyni.
Jest to kościół, do którego przychodzą
parafianie i goście, aby się modlić.
Przypominamy, że obowiązuje nas godny
strój. Dziękujemy !

16 lipca 2017

KARNAWAŁ PARAFIALNY
Tak jak w latach ubiegłych, także
i w tym roku zapraszamy
serdecznie na nasz
PARAFIALNY KARNAWAŁ,
który odbędzie się w dniach od
24-27 sierpnia.
Zwracamy się z prośbą do
przedstawicieli restauracji,
biznesów, orkiestr działających
na terenie naszej parafii o udział w karnawale i o pomoc
w sponsorowaniu. Zawsze mile widziani są
woluntariusze, którzy chcieliby pomóc w
przygotowaniu i podczas trwania karnawału. Prosimy o
poparcie tegorocznego karnawału i o pomoc w tym
przedsięwzięciu. Wspólną pracą, zabawą przyczyniamy
się do budowania naszej wspólnoty parafialnej. Bilety na
Wielką Loterię Fantową zostały wysłane parafianom
pocztą. Jeśli chciałbyś podarować nagrody, prosimy o
przyniesienie ich do kancelarii parafialnej
w godzinach pracy biura.
Dziękujemy za każde dobry gest, wsparcie
i pomoc. Serdeczne „Bóg Zapłać”!.

PODZIEKOWANIA OD KS. MACIEJA
Drogi księże proboszczu!
Mija pół roku od mojego
pobytu u Was, w progach Waszej
parafii, na Chicagowskiej ziemi.
Chciałem zapytać jak tam u Was czas
płynie
na
Jackowie
Ojcze
Stanisławie? Ponadto chciałbym
napisać parę słów o tym co u nas w
Gruzji. Niezmiennym jest, że ciągle pracujemy nad
rozwojem fundacji PRO-SPE i chcę powiedzieć, że dzięki
funduszom zebranym w Waszej parafii, w której dane mi
było być, mogliśmy wesprzeć kilka pomocnych projektów
takich jak: sunny room - czyli pomoc wolontariuszy
gruzińskich dla niepełnosprawnych w Tbilisi.
Wspomogliśmy Program "Harmonia", gdzie siostra
Monika (Polka) dokarmia kilkunastu staruszków, którzy
przychodzą do niej do Caritasu. Urządzamy w wakacje 3
półkolonie dla dzieci z Abchazji i jedną dla dzieci z małej
wioski Arali. Na wszystkie półkolonie jadą wolontariusze z
Polski. To tylko niektóre z rzeczy ważnych, i to wszystko
dzięki Wam. Także raz jeszcze serdecznie dziękuję za
możliwość wsparcia dla tych najbardziej potrzebujących.
Miejcie satysfakcję z tego, że ogromnie pomogliście
naszym podopiecznym.
Pozdrawiam serdecznie i proszę o przekazanie
pozdrowień całemu kolegium, paniom i siostrom z
kancelarii parafialnej, drogim parafianom i wszystkim
ludziom dobrej woli, którzy tak bardzo nam pomogli
swoim słowem, gestem i finansowym wsparciem.
Wszystkiego dobrego życzę, niech Was Bóg prowadzi!

ks. Maciej Gierula
Fundacja Pro Spe - www.prospe.org
CHICAGO
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XV NIEDZIELA ZWYKŁA
AKTUALNOŚCI
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
SŁOWO PAPIEŻA FRANCISZKA

I COLLECTION / I KOLEKTA - June 2, 2017/ 2 lipca, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
$3,497.00
Envelopes/Koperty:
Loose Check-Cash/Czeki-Gotówka:
$2,089.00

$5,586.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

Deficit / Deficyt

($6,250.00)
($664.00)

16 lipca 2017

“Misja chrześcijanina jest wspaniała. Jest
ona przeznaczona dla wszystkich, nikogo
nie wyłączając! … Jakie to piękne, że
młodzi są „pielgrzymami wiary”,
szczęśliwymi, że mogą nieść Jezusa na każdą ulicę,
w każdy zakątek ziemi!
Papież Franciszek

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty
July 1 - July 2, 2017 / 1 lipca - 2 lipca, 2017

$5,586.00

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1 - July 2, 2017 / 1 lipca - 2 lipca, 2017

Deficit / Deficyt (week 1- 2017 /18

$6,250.00
($664.00)

II COLLECTION: July 2, 2017 / II KOLEKTA: 2 lipiec, 2017
Convent Renovation / Remont Domu Sióstr - Konwentu

$3,687.00

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

Thank you for your continued support!
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie!

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO

informuje, iż na czas wakacji nie będzie spotkań grupy w
lipcu i sierpniu.
___________________________________________________

I COLLECTION / I KOLEKTA - June 9, 2017/ 9 lipca, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
Envelopes/Koperty:
$3,979.00
Loose Check-Cash/Czeki-Gotówka:
$2,068.00

$6,047.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

Deficit / Deficyt

($6,250.00)
($203.00)

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty
July 1 - July 9, 2017 / 1 lipca - 9 lipca, 2017

$11,633.00

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1 - July 9, 2017 / 1 lipca - 9 lipca, 2017

Deficit / Deficyt (week 2 - 2017 /18)

$12,500.00
($867.00)

II COLLECTION: July 9, 2017 / II KOLEKTA: 9 lipiec, 2017
Convent Renovation / Remont Domu Sióstr - Konwentu

$3,153.00
Thank you for your continued support!
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie!

ZAPISY DO NASZYCH POLSKICH SZKÓŁ
Przez cały czas wakacyjny trwają
zapisy do Polskiej Szkoły Sobotniej
kard. St. Wyszyńskiego i do
Niedzielnej Szkoły
Katechetycznej Św. Jacka na katechezę.
Formularze do zapisu dziecka do szkół są
dostępne w kancelarii parafialnej. Zapraszamy.
Po bliższe informacje prosimy dzwonić do biura
parafialnego pod nr tel. 773 342-3636 .
CHICAGO

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.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

