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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.);
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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 24
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; Dziękczynno-błagalna za przebytą operację serca
Zenobiusza Sarosieka oraz o zdrowie i uwolnienie od wszelkich
nałogów dla Anny Iwony; O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Albiny Sarosiek;
8:00 AM -Health & Blessings for Mary Kopiński; †Henry J.
Zygmunt;
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo i nieustanną opiekę Matki
Bożej oraz o wynagrodzenie Panu Bogu za wszystkie grzechy w
rodzinie Zofii;†Karol Jack;
TUESDAY / WTOREK - July 25
6:00 AM - †Rev. Edwin Karłowicz, C.R.;
7:00AM - Dziękczynno-błagalna za przebytą operację serca
Zenobiusza Sarosieka oraz o zdrowie i uwolnienie od wszelkich
nałogów dla Anny Iwony; O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Albiny Sarosiek; ††Za dusze zmarłych w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - For conversion of sinners;
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo i nieustanną opiekę Matki
Bożej oraz o wynagrodzenie Panu Bogu za wszystkie grzechy w
rodzinie Zofii; †Karol Jack;
WEDNESDAY / ŚRODA - July 26
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; Dziękczynno-błagalna za
przebytą operację serca Zenobiusza Sarosieka oraz o zdrowie i
uwolnienie od wszelkich nałogów dla Anny Iwony; O zdrowie i
Boże błogosławieństwo dla Albiny Sarosiek;
8:00 AM - Health & Blessings for Mary Kopinski; †Leokadia
Sadowski; ††Poor souls in purgatory;
7:00 PM - †Karol Jack; †Poor souls in purgatory;
THURSDAY / CZWARTEK - July 27
6:00 PM - For vocations to priesthood and religious life;
7:00 AM - †Rev. Joseph Wize, C.R.;
8:00 AM - Health & Blessings for Mary Kopinski;
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo i nieustanną opiekę Matki
Bożej oraz o wynagrodzenie Panu Bogu za wszystkie grzechy w
rodzinie Zofii; †Jan Plewa; †Karol Jack;
FRIDAY / PIĄTEK - July 28
6:00 AM - †Rev. Leonard Krzywda,C.R.;
7:00 AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony;
8:00 AM - †Leokadia Sadowski;Br. Tom Iwicki, C.R.;
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo i nieustanną opiekę Matki
Bożej oraz o wynagrodzenie Panu Bogu za wszystkie grzechy w
rodzinie Zofii; †Karol Jack;
SATURDAY / SOBOTA - July 29
6:00 PM - †Rev. Edmund Jastrzębski, C.R.;
7:00 AM - Za pomyślny egzamin dla Piotra i Tomka; ††Za
zmarłych z rodziny Iwony;
8:00 AM - †Rev. Jerzy Jedynak, C.R.;
1:00 PM - Mateusz Giza & Magda Markowska
5:30 PM -††Michael Connolly,Sr.&Jr.; †Irene Bork; †Mike Bialas;
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo i nieustanną opiekę Matki
Bożej oraz o wynagrodzenie Panu Bogu za wszystkie grzechy w
rodzinie Zofii; †Czesław Sienkiewicz; †Karol Jack;
SUNDAY / NIEDZIELA - July 30
6:00 AM - †Rev. Edward Dubel, C.R.;
7:30 AM - †Jan Plewa; ;
9:00 AM - †Lucjan Milewski;
†Andrzej Opila;

10:45 AM -Health & Blessings for Mary Kopinski; †Alexis
Jaynah Villasin;
12:30 PM - †Nicole Rozmysłowicz;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - O Boże błogosławieństwo i nieustanną opiekę Matki
Bożej oraz o wynagrodzenie Panu Bogu za wszystkie grzechy w
rodzinie Zofii; Za parafian; †Karol Jack;

BAPTISM / CHRZTY

Adele Percik
MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Tomasz Potok & Beata Folfas
Vito Cinquepalmi & Marisa Astorga
Martin Tytko & Olga Golebiewski
Paweł Bogucki & Lucyna Laskowska
SECOND CALL

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

Mateusz Giza & Magda Markowska
PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

† Leszek Adam Prokop;

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

16th Sunday in Ordinary Time

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
7/24 St Charbel Makhlouf (1828 - 1898)
He was born in the Lebanon, the son of
a mule-driver, and brought up by his
uncle, who did not approve of his devotion to prayer and solitude. He would go
secretly to the monastery of St Maron at
Annaya, and eventually became a Maronite monk and was ordained priest. After being a monk
for many years, he was drawn to a closer imitation of the
Desert Fathers and became a hermit. He spent the last 23
years of his life there, and increasing numbers of people
would come to receive his counsel or his blessing.

7/25

St. James the Apostle Feast

He was the brother of St John and,
like him, a fisherman. He was one of
the witnesses of the Transfiguration
and one of those who slept through
most of the Agony in the Garden. He
was the first of the apostles to be martyred, being beheaded by King Herod
Agrippa I to please the Jewish opponents of Christianity. He was buried in
Jerusalem, and nothing more is known about him until the
ninth century.

7/26 Saint Joachim and Saint Anne, parents of the
Blessed Virgin Mary
An ancient tradition, already known
in the 2nd century, gives these
names to the parents of the Virgin
Mary. The cult of St Anna became
popular in the 6th century in the
East, and in the 10th century in the
West, where she is the patron saint
of Brittany; Joachim was added a
long time later – too often the fate of fathers.

7/28 St. Victor (d. 198)
Victor, an African by birth, was elected
pope in 189. During his pontificate,
which lasted until 198, he settled the
controversy over the date of Easter. In
fact, while the Western Church used to
celebrate Easter on Sunday, the Eastern
Church would celebrate it on 14 Nisan,
whatever the day of the week. After
much consultation and discussion, the decision was taken
to celebrate it on Sunday throughout the Church. He was
the first pope from Africa.
CHICAGO
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PRAYER CORNER
Novena to Saint Martha
St. Martha, I resort to thee and to thy
petition and faith, I offer up to thee this
light which I shall burn every Tuesday
for nine Tuesdays.
Comfort me in all my difficulties
through the great favor thou didst enjoy
when Our Savior lodged in thy house.
I beseech thee to have definite pity
in regard to the favor I ask (mention favor).
Intercede for my family that we may always
be provided for in all our necessities.
I ask thee St. Martha to overcome the dragon
which thou didst cast at thy feet.
One Our Father and three Hail Marys, and a Glory
Be Amen; and a lighted candle every Tuesday and the
above prayer made known with the intentions
of spreading devotion to St. Martha.

POPE FRANCIS TWEET
Let us be led by the Virgin Mary on the path
that leads to the holy mountain that is Christ,
where God and man meet.

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 $1,000.00 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, Mexican food, Bigos and Pizza,
beer garden and the live dancing.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

16th Sunday in Ordinary Time

NEWS

REV. STEVE BARTCZYSZYN, C.R.
MISSIONARY OF MERCY
This past week Fr. Steve received a new
mandate from His Holiness Pope Francis. In this mandate, Pope Francis extended Fr. Steve’s
ministry as a Missionary
of Mercy. As such, he
continues to have the authority to absolve sins that
are reserved only to the
Holy Father. Fr. Steve is
now one of less than 100
priests for the entire USA
and less than 800 worldwide who have received
this authority. A copy of
the new mandate is attached to Fr. Steve’s confessional door.

Married in 1967?

Have you registered for the Annual Golden
Wedding Anniversary Mass?
SUNDAY, SEPTEMBER 17

The Golden Wedding Anniversary Mass for 2016 will
take place at Holy Name Cathedral on Sunday, September
18, at 2:45 p.m. For more information and resources,
please visit www.familyministries.org/resources/or call
312-534-8351.
LETTER FROM THE
WOMEN’S CENTER

We would like to express our gratitude to
you, the families and
staff, of St. Hyacinth
for participating in the
2017 Baby Bottle Project for Women’s Center. The
total collected in this year’s campaign came to a total
of $3,208.50. This is a fantastic effort and we are
truly grateful for everyone’s generous support. The
Baby Bottle Project is our primary fundraiser and
enables us to continue our efforts of saving moms
and their babies from the tragedy of abortion. To
date the Women’s Center has saved over 39,000
babies and this has been made possible because we
have been blessed with the support of so many wonderful souls like you. Thanks to you, we will continue in our efforts to promote a culture of life.
CHICAGO
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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
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.
NATIONAL NIGHT OUT

A unique crime and drug prevention
event sponsored by the National
Assoc. of Town Watch.; on Tuesday
August 1, from 5:00 – 8:00 pm at the
25th District front Parking lot, 5555 W.
Grand Ave. For more information call
312-746-5090 or CAPS025District@ChicagoPolice.org

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

Fallen Acoustical Tile
As was announced during last week’s Masses, a section
of tile fell from the ceiling last Saturday morning. We
are looking into what was the cause and if there are any
other issues. Below you will find pictures of the tile that
fell as well as a
picture of the spot
over the Southeast
door.

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

AKTUALNOŚCI
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PRZYPOWIEŚĆ O CHWAŚCIE - ROZWAŻANIE

ZWIASTUN VI PRZYKAZANIA BOŻEGO - „Nie cudzołóż”

„SPRAWIEDLIWI JAŚNIEĆ BĘDĄ JAK SŁOŃCE
W KRÓLESTWIE OJCA"(MT 13, 43)

Tak brzmi treść szóstego
przykazania Bożego. Te dwa słowa
zawarte w przykazaniu wskazują
nam na godność człowieka oraz na
fakt, iż stworzeni na obraz i
podobieństwo Boże zostaliśmy
powołani do miłości.
Za tydzień pochylać się będziemy nad treścią i sensem
VI Przykazania Dekalogu. Potrzeba nam jak zawsze dojrzałej
postawy w podejściu i zrozumieniu Bożego Prawa. Czy chodzi w
nim tylko o naszą seksualność i wykroczenia przeciwne jej
stosowaniu? Czy myśl Boża nawołująca do zachowania
czystości jest głębsza?
Czystość nie jest czymś, co można Panu Bogu dać,
ale czymś, co trzeba od Niego dostać. I dotyczy to każdej
czystej miłości. Właśnie dlatego, że czystość jest pewną
zdolnością serca, którą Bóg chce każdemu człowiekowi
ofiarować, zdolnością, która sprawia, że stajemy się do Niego
podobni, można ją zdobyć wyłącznie przez bycie z Nim.
I bardzo nam potrzeba, żebyśmy rozważając
przykazanie dotyczące czystości, myśleli najpierw nie tyle
o tym, co możemy zrobić, żeby o nią zadbać – choć to też jest
bardzo ważne (...) ile o naszej relacji z Nim, o bliskości,
która jest warunkiem koniecznym do budowania czystości.
Zapraszam wszystkich, abyśmy pochylili sie nad tym darem z
wdzięcznością.

W przypowieści o siewcy, o
chwaście, o ziarnie gorczycy
czy kwasie chlebowym
Chrystus uświadamia nam, że
Królestwo Boże już nadeszło,
ustawicznie się rozwija,
nieustannie
rośnie
i
dojrzewa. Żyjemy w okresie wzrastania Królestwa
Bożego, który jest czasem Kościoła.
Pamiętajmy jednak o ostrzeżeniu Pana Jezusa,
że na świecie wciąż trwa szatański zasiew chwastu, czyli
zła. Dokonuje się on wówczas, gdy nasze sumienie
zasypia, podobnie jak ludzie pilnujący pól pszenicznych.
Bądźmy więc czujni i rozważni. Nie pozwólmy, by w
nasze serca przeniknęły nasiona zła, które zagłuszą
złocistą pszenicę, owoc naszego świętego życia.
Uczyńmy wszystko, aby do nas odnosiły się słowa
Chrystusa: sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w
królestwie Ojca (Mt 13, 43). Dostąpimy tej radości,
jeżeli będziemy budować swoje życie na fundamencie
Bożych prawd i przykazań. Czy jednak nasze postawy i
czyny pozwalają nam ze spokojem oczekiwać momentu
Sądu Bożego?
W słowach dzisiejszej Ewangelii zawarta jest
jeszcze jedna, niezwykle ważna nauka. Mądry i
rozważny gospodarz, który nie pozwala sługom wyrwać
chwastu, aby nie uszkodzić pszenicy, symbolizuje
miłosierną i wyczekującą na nasze nawrócenie postawę
Boga. On nie chce naszego potępienia. Jak troskliwy
ojciec z sercem pełnym nadziei, oczekuje na nasz
powrót. "Bóg jest Miłością" - pisze św. Jan, a Benedykt
XVI dodaje: "i ta prawda o Bogu jest najważniejsza."

POŚWIĘCENIE POJAZDÓW
We wtorek, 25 lipca, przypada
wspomnienie św. Krzysztofa - patrona
kierowców i podróżujących. Z tej też okazji
w następną niedzielę - 30 lipca, po każdej
Mszy św. będzie poświęcenie pojazdów.
Prośmy przez wstawiennictwo św.
Krzysztofa o Boże błogosławieństwo i
bezpieczną jazdę dla kierowców i
podróżujących.

CHICAGO

Ks. Stanisław - proboszcz

WSPOMNIENIA LITURGICZNE TEGO TYGODNIA
Poniedziałek, 24 lipca - Wspomnienie św. Kingi, dziewicy
 Wtorek, 25 lipca - Święto św. Jakuba Apostoła oraz św.
Krzysztofa, męczennika
 Środa, 26 lipca - Wspomnienie Św. Joachima i Anny rodziców NMP



Dawna tradycja przekazała nam imiona
rodziców Najświętszej Maryi Panny,
którzy "w swoim czasie i konkretnej
sytuacji historycznej byli bezcennym
ogniwem w planie zbawienia ludzkości".
Za ich pośrednictwem przyszło do nas
błogosławieństwo, które Bóg obiecał
kiedyś Abrahamowi i jego potomstwu, gdyż przez ich Córkę otrzymaliśmy
Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ewangelie nie przekazały o rodzicach
Maryi żadnej wiadomości. Ich imiona znane są tylko z apokryfów. Anna
pochodziła z rodziny kapłańskiej z Betlejem. Hebrajskie imię Anna znaczy
„łaska”. Św. Joachim miał pochodzić z zamożnej rodziny z Galilei. Jego
imię oznacza „przygotowanie Panu”. Kult świętych Joachima i Anny był
bardzo żywy. W miarę jak rozrastał się kult Matki Chrystusa Maryi,
wzrastała także publiczna cześć Jej rodziców. Szczególną czcią była
zawsze otaczana św. Anna. Bardzo liczne są kościoły i sanktuaria pod jej
wezwaniem. Św. Anna jest szczególną patronką kobiet rodzących, matek
i wdów. Razem - Joachim i Anna patronują małżonkom, długo byli
bezdzietni. Joachim będąc w podeszłym wieku udał się na pustkowie
poszcząc i modląc się o Boże miłosierdzie. Zjawił mu się anioł i
zwiastował, że jego prośby zostały wysłuchane i jego małżonka Anna da
mu Dziecię, które będzie radością ziemi. Tak też się stało. Narodziła się
ukochana Córka, której nadano imię Maria. Po urodzeniu się Maryi
rodzice oddali swą jedynaczkę na służbę w świątyni, którą zaczęła w
wieku 3 lat.
 Sobota, 29 lipca - Wspomnienie św. Marty
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PODZIĘKOWANIE
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy
wszystkim naszym ofiarodawcom za
wszelkie ofiary złożone na naszą
bazylikę. W sposób szczególny
pragniemy podziękować :
*Pani C. Lauerman za ofiarę $150 dolarów;
*Państwu: M. Janicki, R&L Ziarko za ofiarę
$100 dolarów.
Naszym darczyńcom z całego serca dziękujemy,
pamiętając o naszych dobrodziejach w codziennej
modlitwie. Niech Bóg obficie Wam błogosławi.
Szczęść Boże!
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą i następną niedzielę, 23 i 30 lipca
II składka zostanie przeznaczona na kolejny
etap przebudowy Domu Sióstr (Konwentu).

Bóg Zapłać za Wasze nieustanne
wsparcie i ofiary!

23 lipca 2017

KS. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R.
MISJONARZ MIŁOSIERDZIA
Z radością informujemy,
iż w ubiegłym tygodniu
ks. Steve Bartczyszyn
otrzymał z Watykanu
nowy mandat od Ojca
Świętego Franciszka, w
którym przedłużył
posługę ks. Steve'a jako
Misjonarza Miłosierdzia.
Oznacza to, że w dalszym
ciągu przysługuje mu
prawo odpuszczania
grzechów zastrzeżonych
tylko dla papieża. Ks.
Steve jest obecnie jednym
z około 100 kapłanów w
USA i 800 na całym
świecie, którzy otrzymali taką władzę. Replika nowego
mandatu została umieszczona na drzwiach konfesjonału,
w którym spowiada ks. Steve.

PODZIĘKOWANIE Z WOMEN'S CENTER ZA UDZIAŁ
NASZEJ PARAFII W AKCJI WIELKOPOSTNEJ
Dziękujemy
serdecznie
Parafii Św. Jacka za
wzięcie udziału w akcji pod
nazwą
"Butelka
dla
Niemowlęcia" oraz pomoc
finansową. Suma zebrana
przez Waszą parafię i
przekazana na nasze Centrum to $3,208.50. Centrum
Pomocy Kobiet (The Women's Center of Greater
Chicagoland) od momentu otwarcia w 1984 roku
zdołało uratować przed aborcją ponad 39,000 dzieci.
Uczyniliśmy to dzięki ludziom takim jak Wy, którzy
poprzez swoje finansowe wsparcie ratują ludzkie życia.
Poprzez poparcie nas przyczyniacie się do niesienie
pomocy matkom, dzieciom oraz ich rodzinom. Niech
Pan Bóg błogosławi wszystkim ofiarodawcom wraz z ich
rodzinami. Bóg Zapłać!
Jeśli ktoś chciałby wspierać
nasze Centrum prosimy
dzwonić na numer 773-7941313 lub odwiedzić naszą
stronę internetową
www.GoTWC.org w celu uzyskania więcej informacji.
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

Tegoroczny parafialny karnawał odbędzie się w dniach
od 24 do 27 sierpnia. Jak co roku przewidziane są
rozmaitości dla dzieci i dorosłych, wesołe miasteczko,
dużo jedzenia, gry losowe, zespoły na żywo z muzyką do
tańca i ogródek piwny. W czwartek i piątek karnawał
otwarty będzie od 18:00 i potrwa do 22:00. W sobotę
i niedzielę początek karnawału o godz. 13:00.
Zapraszamy wszystkich na wspólne świętowanie.
Karnawał słynie ze smacznych polskich potraw: placków
ziemniaczanych, kiełbasy, gołabków, golonki i bigosu.
Będzie również możliwość spróbowania kuchni
meksykańskiej. W programie słynna Wielka Loteria.
Losowanie odbędzie się w niedzielę o godz. 9:30
wieczorem. Główna nagroda to $1.000,00. Mile widziani
wolontariusze i sponsorzy pikniku, którzy chcieliby
zareklamować tym samym swój biznes. Cały dochód
karnawału przeznaczony zostanie na potrzeby parafii.
Donacje pieniężne na karnawał można odliczyć od
podatku. Za wszelką pomoc, ofiarność i wielkoduszność
serdecznie dziękujemy. Dodatkowe bilety na loterię
dostępne są w zakrystii lub w biurze parafialnym.

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do
wspólnej, rodzinnej zabawy na Jackowie!
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
AKTUALNOŚCI
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
I COLLECTION / I KOLEKTA - June 18, 2017/ 18 lipca, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
$3,609.00
Envelopes/Koperty:
Loose Check-Cash/Czeki-Gotówka:
$2,456.00

$6,065.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

($6,250.00)
($185.00)

Deficit / Deficyt

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

$17,698.00

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

Deficit / Deficyt (week 3 - 2017 /18)

$18,750.00
($1,052.00)

II COLLECTION: July 16, 2017 / II KOLEKTA: 16 lipiec, 2017
Convent Renovation / Remont Domu Sióstr - Konwentu

$4,015.00
Thank you for your continued support!
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie!

SŁOWO PAPIEŻA FRANCISZKA
“Pozwólmy się prowadzić Pannie Maryi
na drodze wiodącej ku świętej górze
Karmel, którą jest Chrystus,
gdzie następuje spotkanie
Boga z człowiekiem. ”
Papież Franciszek

UŚMIECHNIJ SIĘ !!!

23 lipca 2017
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. 312534-8351 lub odwiedzić stronę internetową:
pvm.archchicago.org .

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.
___________________________________________________

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

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

