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W ŚWIĘTA OBOWIĄZUJĄCE
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12:30 P.M. (Pol.); 5:00 P.M. (Eng.);
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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 - July 3
6:00 AM - For Priests and Sisters serving in our parish;
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Janiny, Stanisława i
Lucyny;
8:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 PM - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Justyny i
Wojtka;
TUESDAY / WTOREK - July 4 - INDEPENDENCE DAY
6:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 AM - O szczęśliwą operację i szybki powrót do zdrowia, o
szczególną opiekę Matki Bożej dla Bożeny; Błagalna z prośbą o
szczęśliwą podróż dla siostry Marioli i Boże błogosławieństwo dla
niej i jej rodziny; ††Bronisław i Marianna Grygorczewicz; ††Za
dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - For conversion of sinners;
10:30 AM - Anointing Mass / Msza Św. z namaszczeniem chorych
NO EVENING MASS / NIE MA MSZY ŚW. WIECZORNEJ
WEDNESDAY / ŚRODA - July 5
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 - †Elżbieta Białuski w dniu urodzin i w dniu pogrzebu w
Polsce; †Adam Czechowicz w 2. rocznicę śmierci;
FIRST THURSDAY / PIERWSZY CZWARTEK - July 6
6:00 PM - For vocations to priesthood and religious life;
7:00 AM - O powołania kapłańskie i zakonne;
8:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 PM - Błagalna z prośbą o potrzebne łaski i Boże
błogosławieństwo dla siostry Marioli oraz o zdrowie i opiekę Matki
Bożej Nieustającej Pomocy dla mamy;
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - July 7
6:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony;
8:00 AM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; ††Czajkowski & Gagola
Families;
5:30 PM - Health & Blessings for Rev. Michał Osuch, CR.;
Birthday Blessings for Patricia Haney; For the Couse of
Canonization of Bishop Fulton J. Sheen; Health& Blessings for Fr.
Francis Rog and Fr. Anthony Buś; †Victor Rosy; †Palma Rosy;
†Lorraine Samluk; †John Jacobson;
7:00 PM - Błagalna o jedność i miłość w małżeństwie; W Bogu
wiadomej intencji; †Krystyna Skrzynik; ††Helena i Edward Staroń
oraz zmarli z rodzin: Staroń, Radosz, Samiec, Kubiszyn, Kowalski,
Cebulak;
SATURDAY / SOBOTA - July 8
6:00 PM - ††For deceased Resurrectionists;
7:00 AM - O dary Ducha Św. dla Lidii w dniu urodzin; ††Za dusze
w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - ††Poor souls in purgatory;

2:30 am - Brian Urbaszewski & Vengie Abrigunda
4:00 pm - Adam Ku & Sandra Lee
5:30 PM - ††Michael Connolly, Sr.&Jr.; †Irene Bork; †Mike Bialas;
7:00 PM - †Stanisław Czerepko w 1. rocznicę śmierci;
SUNDAY / NIEDZIELA - July 9
6:00 AM - Za przebywających na wakacjach;
7:30 AM - †Jan Plewa; †Adeline Respond;
9:00 AM - †Lucjan Milewski w 12. rocznicę śmierci; †Józef
Babiński; †Andrzej Opila; ††Maria Staszel w 6 miesięcy po śmierci
oraz za dusze zmarłych z rodziny Staszel;
10:45 AM -†Alexis Jaynah Villasin; ††Stanislaus & Ludomira
Smolenski;

12:30 PM - O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla
Moniki Pyka z okazji 13 rocznicy urodzin; ††Marek i Marian
Mielenkiewicz; †Józef Kubieniec w 2. rocznicę śmierci; †Henryk
Rusin w 22. rocznicę śmierci; †Renata Chrychorczuk w 16.
rocznicę śmierci; †Anna Rusin w 19. rocznicę śmierci; †Rozalia
Pyka; †Józef Pyka;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian;

Welcome new parishioners in our Basilica!
Witamy nowych parafian w naszej wspólnocie
Bazyliki św. Jacka!
IRMINA STEC & MICHAEL CARVAJAL
KATARZYNA & CHRISTOPHER OBRADOVICH
MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Alexander Gienko & Kristi Gelsomino
Konrad Przystupa & Agata Kowal
SECOND CALL

Artur Sabada & Rachel Husenkamp
THIRD CALL

Brian Urbaszewski & Vengie Abrigunda
Adam Ku & Sandra Lee
PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

† Adeline A. Respond;
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

13th Sunday in Ordinary Time
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LITURGICALLY SPEAKING
7/3

The apostle Thomas is famous for doubting
the resurrection of Jesus when his fellow
apostles told him about it; but if he is the
sceptical apostle, he is also the believing
apostle, for having seen and touched a
risen man, he made the immediate leap of
faith and so became the first apostle to call Jesus God.

7/4

St Elizabeth of Portugal (1271 - 1336)

She was the daughter of King Peter III of
Aragón and was named after her great-aunt,
St Elizabeth of Hungary. She was married to
King Denis of Portugal, by whom she had
two children. She set up hospitals,
orphanages, and other institutions, patiently
endured her husband’s infidelities and
provided for the education of his illegitimate children,
and acted as peacemaker in the quarrelsome and
complicated politics of the time.

7/5 St Antony Mary Zaccaria (1502 - 1539)
7/6 St Maria Goretti (1890 - 1902)
Maria Goretti was the third of seven
children of a poor peasant family living
near Corinaldo in the province of
Ancona in Italy. She was naturally
pious, kind, and helpful. She was also
o u t s t a n d i n g ly b e a u t if u l – a n d
Alessandro Serenelli was an
outstandingly passionate and undisciplined man. She tried
to resist, begging him to have care for his immortal soul,
but he thrust a handkerchief into her mouth to prevent her
from crying out, tied her up, and threatened her with the
dagger. She could, the theologians say, have consented
then, with no danger to her soul; but her love of purity
was too great. Alessandro, enraged, stabbed her fourteen
times. She lived for twenty hours more, became a Child
of Mary, received the Last Sacrament, and specifically
forgave her murderer. She died at the age of eleven years,
eight months, and twenty days.

7/8 Saint Kilian (- 689)
He was born in County Cavan,
Ireland. He was a missionary bishop
and the apostle of Franconia, which is
nowadays the northern part of
Bavaria, in the late 7th century. He
preached the Gospel in Würzburg and
converted the local Duke and much
of the population. He was martyred
by beheading.
CHICAGO

ANNUAL JULY
4TH MASS

St Thomas the Apostle

The annual July 4th Mass
with the Sacrament of
Anointing of the sick, will
take place at 10:30 am
Tuesday July 4th.
Immediately after the
mass, we will have a picnic lunch for all those that
attended the mass. Weather permitting, the lunch
will be in the picnic area next to the convent,
otherwise upstairs in the cafeteria of Resurrection
Hall. After Mass the church
will be closed.
There will be no evening
mass on July 4th.

First Thursday and
Friday of the Month
Thursday July 6th is the
first Thursday of the
Month. As a parish family
we pray vocations to the
priesthood and religious
life. Friday July 7th is the
first Friday of the Month
and we pray in reparation to the Sacred Heart of Jesus.
At 5:00 PM we communally recite the rosary followed
by a Mass in English.

POPE FRANCIS TWEET
Jesus was broken; he is broken for us.
This is the Eucharist. And he asks us to
give ourselves, to break ourselves, as it
were, for others. None of us is an island,
autonomous and independent from others.
We can only build the future by standing
together, including everyone.

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
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Support the Congregation of the
Resurrection
Anyone that would like to purchase a
raffle ticket for the Resurrectionist
benefit, is asked to see Fr. Steve. Tickets
are 1 for $25.00 or 6 for $100.00.
Top prize is $2,000.00. Raffle will take
place at the annual dinner on Oct. 1st.

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

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) 5348032 or go to www.catechesischicago.org.

Next week’s 2nd collection is for phase

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.

CHICAGO

II of the convent renovation project.

Thank you for generous support
of the parish.

Put a Smile on Your Face
The peace and love of God!
After a very long and boring sermon the parishoners filed
out of the church saying nothing to the
preacher. Towards the end of the line was a
thoughtful person who always commented
on the sermons."Pastor, today your sermon
reminded me of the peace and love of
God!" The pastor was thrilled. "No-one has
ever said anything like that about my
preaching before. Tell me why." "Well - it
reminded me of the Peace of God because it
passed all understanding and the Love of
God because it endured forever!"
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
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WSPOMNIENIA LITURGICZNE TEGO TYGODNIA

ROZWAŻANIE NIEDZIELNE / EWANG. ŚW. MATEUSZA

„KUBEK ZIMNEJ WODY... ”
Dzisiaj mierzymy się z
bardzo trudną mową Jezusa,
k t ó ra m o ż e s z oko wa ć i
zniechęcać. Paradoksalnie Jezus
chce pokazać nam prawdziwą
hierarchię wartości. Chrystus
uświadamia nam, co jest najważniejsze - oczywiście on
Sam i Jego Ojciec z Duchem Świętym. Później
małżonkowie, jako fundament rodziny, następnie dzieci a
na końcu rodzice małżonków. To Jezus jest tym, który
daje początek i jest początkiem naszego życia, naszej
miłości, naszego poświęcenia dla innych. Dlatego jeżeli
Bóg będzie na pierwszym miejscu wszystko będzie na
swoim miejscu.
Dzisiejsza Ewangelia dostarcza nam wiele
paradoksów- „Kto straci życie dla Jezusa zachowa je”.
Świat uczy nas samo przetrwania, walki o życie a Jezus
mówi, kto odda życie z powodu Mojego imienia zachowa
je. Oddać życie za Jezusa i dla Jezusa- to piękna, pełna
oddania postawa człowieka, który jest rozkochany w Bogu.
Każdy z nas musi sycić się życiem z Jezusem, życiem
duchowym, życiem w Kościele a nie tylko tym, co daje
nam dzisiejszy świat. Ten werset 39 można nazwać
„wersetem męczenników”. Krzyż w czasach Chrystusa był
symbolem wstydu i hańby a Jezus mówi do uczniów, że
jeżeli chcą iść za nim muszą wziąć krzyż. Uczniowie
zapewne nie rozumieli jeszcze, co to znaczy, bo dopiero
przygotowywali się do ukrzyżowania i do poznania, czym
jest prawdziwy krzyż. A czym jest krzyż w naszym życiu?
Czy my już poznaliśmy, czym jest Golgota?
Chrystus w ostatnich wersetach tej Ewangelii
utożsamia się z każdym człowiekiem. Szczególnie z
uczniami to znaczy z kapłanami- „Kto was przyjmie Mnie
przyjmuje”. Czy my kiedykolwiek zatroszczyliśmy się o
swojego proboszcza, wikariusza, czy modlimy się o nowe
powołania? Jezus właśnie o tym mówi. Jezus pragnie
abyśmy dostrzegali go w każdym calu naszego życia, nawet
w podaniu kubka zimnej wody ze spragnionym
człowiekiem. W takim człowieku mamy spotkać oblicze
Chrystusa. Za to czeka nas nagroda. Co ciekawe większość
mów Jezusa jest pozytywna, to znaczy nie mówi o każe a
o nagrodzie. Podać kubek z zimną wodą to nie znaczy, że
mamy wylać na kogoś kubeł wody. Tylko w sposób
delikatny mamy docierać do drugiego
człowieka, nie nachalnie i
agresywnie, nie straszyć kościołem
czy różańcem. Na koniec tego
rozważania... nie pozwólmy, aby
Chrystus zniknął nam sprzed oczu i
podając nawet kubek wody nigdy o
Nim nie zapominajmy.

Kleryk Piotr

“Panie, Ty swoim życiem pokazałeś nam, czym jest
prawdziwa miłość, ukazałeś nam to w miłości do swojej
Matki i do swoich uczniów. Z miłości do nas przyjąłeś krzyż.
Prosimy Cię, abyś uzdrowił relacje w naszych rodzinach tak,
by panowała w nich miłość. “
CHICAGO

2 lipca 2017

Poniedziałek, 3 lipca - Wspomnienie św.
Tomasza Apostoła
Tomasz, zwany także Didymos, "Bliźniak", należał do
ścisłego grona Dwunastu Apostołów. Ewangelie
wspominają go: kiedy jest gotów pójść z Jezusem na
śmierć (J11,16); w Wieczerniku podczas Ostatniej
Wieczerzy (J14,5); 8 dni po zmartwychwstaniu, kiedy
ze sceptycyzmem wkłada rękę w bok Jezusa
(J20,19); nad Jeziorem Genezaret, gdy jest świadkiem cudownego
połowu ryb po zmartwychwstaniu Jezusa (J21,2), jest też wymieniany w
katalogach Dwunastu. Dalsze losy Tomasza nie są nam znane. Według
tradycji chrześcijańskiej oraz apokryfów miał on głosić Ewangelię wśród
Partów, Medów i Persów, a potem w Indiach Południowych, gdzie
poniósł śmierć męczeńską około roku 67. Św. Tomasz został
pochowany w Mailapur, jednak już w III wieku jego relikwie przeniesiono
do Edessy, potem na wyspę Chios, a w 1258 r. do Ortony w Italii.
 Wtorek, 4 lipca - Wspomnienie św. Elżbiety
Portugalskiej, królowej
 Środa, 5 lipca - Wspomnienie św. Antoniego Marii
Zaccarii, prezbitera oraz św. Marii Goretti,
dziewicy i męczennicy
 Czwartek, 6 lipca - Wspomnienie bł.
Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
Bł. Maria Teresa urodziła się 29 kwietnia 1863 r. w
Loosdorf w Austrii. Otrzymała głębokie religijne
wychowanie. Mając 27 lat zrezygnowała ze
stanowiska damy na dworze księżnej toskańskiej i
wszystkie swoje talenty literackie i organizacyjne
poświęciła dziełu misji afrykańskich. Dnia 9 września 1895 roku złożyła
śluby zakonne, jako pierwsza sodalistka założonego przez siebie
stowarzyszenia misyjnego zwanego Sodalicją św. Piotra Klawera. Maria
Teresa zmarła 6 lipca 1922 roku w Rzymie i tam spoczywa. Jest
patronką dzieł misyjnych w Polsce.
 Sobota, 8 lipca - Wspomnienie
św. Jana z Dukli, prezbitera
Jan urodził się w roku 1414. Wstąpił do
Zakonu Bernardynów. Pracował we
Lwowie jako gorliwy spowiednik,
kaznodzieja, przełożony klasztoru,
później kustosz całego okręgu lwowskiego. Tam też zmarł w 1484 r.
Przekonanie o świętości kapłana było tak powszechne, że zaraz po
jego śmierci wierni zaczęli gromadzić się w pobliżu jego grobu i modlić
się do niego o łaski, a otrzymywane za pośrednictwem sługi Bożego,
ściągały do jego grobu nie tylko katolików, ale także prawosławnych i
Ormian. Został kanonizowany przez Jana Pawła II w Krośnie 10
czerwca 1997 r.


MODLITWA ŚW. JANA PAWŁA II
Święty Janie z Dukli, miłujący Boga i bliźnich całym
swym sercem, uproś nam miłość chrześcijańską,
szczerą i głęboką. Niech Bóg będzie dla nas tą
drogocenną perłą, po zdobyciu której ustają już wszelkie inne
pragnienia rzeczy doczesnych. A bliźnich naszych, zarówno tych
najbliższych, jak i tych z sąsiedztwa, oddzielonych od nas granicami
państw, chcemy kochać jak siebie samych. Ty dałeś nam przykład
tak wielkiej miłości. Spraw zatem, abyśmy, jako Twoi rodacy potrafili
ciebie w tym naśladować, a po śmierci razem z tobą już bez żadnych
ograniczeń wielbić Boga, naszego Ojca, z Synem i Duchem
Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI USA - 4 LIPCA
W najbliższy wtorek w USA obchodzony
jest Dzień Niepodległości (ang.
Independence Day lub Fourth of July). To
najważniejsze amerykańskie święto
państwowe, co roku uroczyście
obchodzone w rocznicę ogłoszenia
Deklaracji Niepodległości Stanów
Zjednoczonych od Wielkiej Brytanii, które
nastąpiło 4 lipca 1776 roku. Data ta uważana jest za dzień narodzin
Stanów Zjednoczonych. Święto nieoficjalnie obchodzono już od 1777
roku, jednak dopiero w 1870 roku Kongres Stanów Zjednoczonych
oficjalnie ustanowił 4 lipca dniem wolnym od pracy. W tym dniu w
całym kraju organizowane są liczne parady, festyny, koncerty i mecze.
To dzień wspólnego świętowania, spotkań z bliskimi, zabaw na
świeżym powietrzu, grillowania. Po zmierzchu w większości dużych
miast odbywają się pokazy sztucznych ogni.

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy
wszystkim naszym ofiarodawcom za
wszelkie ofiary złożone na naszą
bazylikę. W sposób szczególny
pragniemy podziękować :
*Paniom: C. Lauerman oraz Z .Rychtarczyk za hojne ofiary
w wysokości $500 dolarów; *Państwu: A&S Sloniewicz za
ofiarę $200 dolarów; *Panu: S. Rembeliński za ofiarę $100
dolarów;
Wszystkim darczyńcom z całego serca serdecznie
dziekujemy, a naszą wdzięczność wyrażamy w
modlitwie. Niech dobry Bóg obficie Wam błogosławi.

Parafialny Karnawał
Już dziś zapraszamy na nasze wspólne
parafialne świętowanie. W tym roku
Karnawał odbędzie się w dniach
24-27 sierpnia.
Jak zawsze potrzebujemy nagród na loterię, poszukujemy sponsorów
karnawału, jak i wolontariuszy. Każdy, kto chciałby pomóc przy
karnawale proszony jest o kontakt z ks. proboszczem Stanisławem
Jankowskim. Jeśli chciałbyś podarować nagrody, prosimy o
przyniesienie ich do kancelarii parafialnej w godzinach pracy biura.
Dziękujemy za każde wsparcie i pomoc. Niebawem planowane jest
pierwsze, wstępne spotkanie, dotyczące karnawału. O dokładnym
terminie poinformujemy w najbliższym czasie.
PAPIESKA INTENCJA MODLITWY NA LIPIEC:

Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2017 roku
coroczna lista intencji zawiera jedną intencję (ogólną lub
ewangelizacyjną) w każdym miesiącu. Druga intencja
ogłaszana jest na bieżąco, w związku z aktualnymi
wydarzeniami i problemami.

*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

4 LIPCA - COROCZNA MSZA ŚWIĘTA
Zapraszamy na Mszę św. połączoną z
udzieleniem Sakramentu Namaszczenia
Chorych we wtorek 4 lipca, o godz.
10:30. Bezpośrednio po Mszy św.
wszystkich uczestników zapraszamy do
wzięcia udziału w corocznym pikniku,
przy fontannie Domu Sióstr. Jeśli pogoda
nie dopisze spotkamy się w kafeterii w budynku
Resurrection Hall.

Informujemy również, iż Bazylika
będzie w tym dniu ZAMKNIĘTA
po Mszy św.,od godz. 11:30 AM.
NIE BĘDZIE RÓWNIEŻ
MSZY ŚW. WIECZORNEJ.

BIURO ZAMKNIĘTE
Informujemy również , iż w dniach 3 i 4 lipca, w
poniedziałek i we wtorek, nasze biuro parafialne będzie
zamknięte, ze względu na Dzień Niepodległości.

DNI EUCHARYSTYCZNE
Zapraszamy na nabożeństwa pierwszego
czwartku i piątku miesiąca lipca
*6 lipca - Pierwszy Czwartek - Zapraszamy na
Mszę Św. o godz. 7:00 PM w intencji powołań
kapłańskich i zakonnych. Szczególne
zaproszenie kierujemy do Liturgicznej Służby
Ołtarza.
*7 lipca - Pierwszy Piątek - Zachęcamy do
spowiedzi pierwszopiątkowej i Komunii św.
wynagradzającej za grzechy osobiste i całego
świata. Msza Św. o godz. 7:00 PM ze
specjalnym Nabożeństwem do Najśw. Serca Pana Jezusa.

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
AKTUALNOŚCI
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
I COLLECTION / I KOLEKTA - June 25, 2017/ 25 czerwca, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
$3,050.00
Envelopes/Koperty:
Loose Check-Cash/Czeki-Gotówka:
$2,442.00

$5,492.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

($6,250.00)
($758.00)

Deficit / Deficyt

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty

$331,362.00

July 1 - June 25, 2017 / 1 lipca - 25 czerwca, 2017

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1 - June 25, 2017 / 1 lipca - 25 czerwca, 2017

Gain / Zysk (week 52- 2016 /17)

$313,500.00
$17,862.00

II COLLECTION: June 25, 2017 / II KOLEKTA: 25 czerwca, 2017
Peter’s Pense / Papieska Kolekta

$1,008.00
Thank you for your continued support!
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie!
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 2 lipca oraz
w niedzielę nastepną, 9 lipca
II składka zostanie przeznaczona
na dalszy, II etap przebudowy
Domu Sióstr (Konwentu).

Bóg Zapłać za Wasze nieustanne wsparcie i ofiary!

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!!!

2 lipca 2017
SŁOWO PAPIEŻA FRANCISZKA

“Nie dajmy się zwieść fałszywym
mądrościom świata, lecz idźmy za
Jezusem, jedynym pewnym przewodnikiem, który nadaje sens naszemu
życiu. … Idźcie na wszystkie peryferie! Idźcie i z mocą Ducha Świętego bądźcie
tam Kościołem! ”
Papież Franciszek

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

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

Zapisy i informacje: Blue Amber Travel, nr tel. (847) 630
3777. Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej bazyliki : www.sthyacinthbasilica.org/pl/.
CHICAGO

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

