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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 31
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 - †Rev. Frank Majewicz, 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;
TUESDAY / WTOREK - August 1
6:00 AM - †Rev. Edwin Karłowicz, C.R.;
7:00AM - ††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 - August 2
6:00 AM - For blessings for Resurrectionists;
7:00 AM - Za Ojca Świętego;
8:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo i nieustanną opiekę Matki
Bożej oraz o wynagrodzenie Panu Bogu za wszystkie grzechy w
rodzinie Zofii; †Karol Jack; †Stefania Jurek;
FIRST THURSDAY / PIERWSZY CZWARTEK - August 3
6:00 PM - For vocations to priesthood and religious life;
7:00 AM - O liczne powołania kapłańskie i zakonne;
8:00 AM - †Rev. Joseph Wise, 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;
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - August 4
6:00 AM - †Rev. Leonard Krzywda,C.R.;
7:00 AM - Msza Św. wynagradzająca Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa;
8:00 AM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; ††Czajkowski &
Gagola Families;
5:30 PM - In reparation to the Sacred Heart of Jesus;
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo i nieustanną opiekę Matki
Bożej oraz o wynagrodzenie Panu Bogu za wszystkie grzechy w
rodzinie Zofii; †Karol Jack; †Krystyna Skrzynik;
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - August 5
6:00 PM - †Rev. Chester Mitoraj, C.R.;
7:00 AM - Za żyjących rodziców i dobroczyńców
Zmartwychwstańców;
8:00 AM - ††For deceased parents and benefactors of
Resurrectionists;
11:30 AM - Jonathan Moore & Sylwia Bania
1:00 PM - Sebastian Szczepanski & Judyta Bosek
2:30 PM - Javier Guillen & Katarzyna Ziaja
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; †Karol Jack;
SUNDAY / NIEDZIELA - August 6
6:00 AM - ††Za zmarłych zmartwychwstańców;
7:30 AM - †Br. Tom Iwicki, C.R.;
9:00 AM - †Lucjan Milewski; †Wacław Babiński; †Andrzej
Opila;

10:45 AM - †Alexis Jaynah Villasin; †Gregorio & Teresita
Valdez; †Macario Buenviaje, Jr;
12:30 PM - O Boże błogosławieństwo dla członków Koła
Żywego Różańca a dla zmarłych o życie wieczne; †Krystyna
Iza Obuchowicz; †Nicole Rozmysłowicz;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian; O Boże błogosławieństwo i nieustanną
opiekę Matki Bożej oraz o wynagrodzenie Panu Bogu za
wszystkie grzechy w rodzinie Zofii; †Karol Jack;

MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Cesar Camarillo & Rina Robledo
SECOND CALL

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

Jonathan Moore & Sylwia Bania
Sebastian Szczepanski & Judyta Bosek
Javier Guillen & Katarzyna Ziaja
PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

† Henryka M. Jasiński;

CONFESSION / SPOWIEDŹ
MONDAY—SATURDAY:
SATURDAY:

7:45 A.M. & 6:45 P.M.
5:00 P.M.

PONIEDZIAŁEK—SOBOTA:
SOBOTA:

7:45 A.M. & 6:45 P.M.
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

17th Sunday in Ordinary Time

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING

PRAYER CORNER

7/31 St. Ignatius of Loyola

Prayer against Depression

Ignatius (or Ińigo) was born
in Loyola in the Spanish
Basque country. He was a
soldier, but was wounded in
the battle of Pamplona
(against the French) at the
age of 30. During a long
convalescence he read a life
of Christ and a collection of
lives of the saints, and discovered that his true vocation was to devote his life
wholly to God. He was as systematic about this as he had
been about his military career: he spent a year’s retreat in
a Dominican friary, made a pilgrimage to Jerusalem, and
then set about learning Latin. He moved to Paris in 1528
and continued his studies; and then in 1534 Ignatius and
six companions bound themselves to become missionaries to the Muslims in Palestine. By the time they were
ready to set out, war made the journey impossible and so
the group (now numbering ten) offered their services to
the Pope in any capacity he might choose. A number of
them were duly ordained and they were all assigned to
various tasks. Ignatius had a gift for inspiring friendship,
and was the recipient of deep spiritual insight. Soon after
his conversion Ignatius wrote the Spiritual Exercises, a
systematic step-by-step retreat that can be followed by
anyone – and has been followed by many, not all of them
Catholics, ever since.

8/1

St Alphonsus Liguori (1696 - 1787)

8/3 St. Germanus of Auxerre (378- 448)
& St. Oswald (604-642)
8/4 St Jean-Baptiste Vianney, (1786 - 1859)
In 1818 he was sent to be the parish
priest of Ars-en-Dombes, an isolated
village some distance from Lyon, and
remained there for the rest of his life
because his parishioners would not let
him leave. He was a noted preacher,
and a celebrated confessor: such was
his fame, and his reputation for insight into his penitents’
souls and their futures, that he had to spend up to eighteen
hours a day in the confessional, so great was the demand.

8/5 The Dedication of the Basilica of St Mary Major
This is the oldest church in the West that is dedicated to
Our Lady.
CHICAGO

July 30, 2017

O Christ Jesus,
When all is darkness
And we feel our weakness
and helplessness,
Give us the sense of Your Presence,
Your Love and Your Strength.
Help us to have perfect trust
In Your protecting love
And strengthening power,
So that nothing may
frighten or worry us,
For, living close to You,
We shall see Your
Hand,
Your Purpose, Your
Will through all things.

POPE FRANCIS TWEET
Let us remember the elderly and the sick
who in the summer months are often
more alone and can be in difficulty.
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. Donations to the Carnival are tax deductible.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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First Thursday, Friday and Saturday of the
Month
Thursday August 3rd is
the first Thursday of the
Month. As a parish family
we pray for vocations to
the priesthood and religious life. Friday August
4th 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.

MARRIED IN 1967?
Have you registered for the
annual golden wedding
anniversary mass?

Guadalupe en Verano
AUGUST 19
On Saturday, August 19, the Shrine of Our Lady of
Guadalupe will host its third annual "Guadalupe en
Verano.”
The event is dedicated to all the "Grupos Guadalupanos"
from parishes throughout the Archdiocese Chicago. The
event will start with a special conference at 12:00 p.m.
followed by Mańanitas and folkloric dances, food, a special Mass with Bishop Alberto Rojas and a candle-lit
procession to conclude the grand celebration.

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

TOLTON CHICAGO PILGRIMAGE

Saturday, September 23, 2017

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
CHICAGO

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.

PUT A SMILE ON YOUR FACE
A father was approached by his
small son who told him proudly,
'I know what the Bible means!'
His father smiled and replied, 'What do you mean,
you 'know' what the Bible means?
The son replied, 'I do know!'
'Okay,' said his father. 'What does the Bible mean?'
'That's easy, Daddy...' the young boy replied excitedly,' It stands for 'Basic Information Before Leaving
Earth.'
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

AKTUALNOŚCI

NIEDZIELA KATECHETYCZNA SZÓSTE PRZYKAZANIE DEKALOGU

„Nie będziesz cudzołożył”

(Wj 20,14; Pwt 5,17).
„Słyszeliście, że
powiedziano: Nie cudzołóż! A
Ja wam powiadam: Każdy,
kto pożądliwie patrzy na
kobietę, już się w swoim
sercu dopuścił z nią
cudzołóstwa” (Mt 5, 27-28).
Szóste przykazanie przypomina o właściwym
odnoszeniu się do ludzkiej sfery seksualnej. Bóg, który jest
Miłością, powołał człowieka do miłości doskonałej. Taka
miłość włącza w swój nurt wszystkie sfery ludzkiej natury i
jej uzdolnienia. Znaczy to, że człowiek wszystkimi swoimi
uzdolnieniami ma służyć Bogu i drugiemu człowiekowi. Nie
może więc odłączać żadnego swojego uzdolnienia – w tym i
sfery seksualnej – od miłości do Boga i do człowieka.
Czystość sprawia, że sfera seksualna jest podporządkowana
tej właśnie miłości, nie jest wykorzystywana w sposób
egoistyczny.
Czystość wprowadza jedność i wewnętrzną
harmonię w życiu ludzkim, dzięki niej bowiem instynkty i
popędy zostają podporządkowane rozumnej miłości. Dzięki
czystości pojawia w człowieku pełna wolność,
panowanie nad sobą, pokój. Czystość umożliwia głęboką,
opartą na miłości i zaufaniu przyjaźń. Człowiek jest
powołany do stałego doskonalenia cnoty czystości przez
uczenie się od najmłodszych lat panowania nad sobą i
rozwijanie miłości bezinteresownej. Ideałem, do którego
ma dążyć, jest czysta miłość Jezusa Chrystusa i Jego Matki,
Maryi. Nie powinien się zrażać różnymi porażkami w tej
dziedzinie i stale dążyć do pełnej i czystej miłości.
Czystość w małżeństwie nie wyklucza współżycia ani
okazywania sobie wzajemnie różnych form czułości przez
małżonków (...) . Dyktowane miłością a nie pożądliwością
współżycie małżeńskie ma jednoczyć małżonków, a przez
to rodzinę, oraz ma wyrażać gotowość do współdziałania z
Bogiem Stwórcą, który stwarza nieśmiertelną duszę
każdego poczętego dziecka. Szóste przykazanie zakazuje
wszelkich czynów, które sprzeciwiają się miłości
czystej, wiernej i otwartej na powołanie do istnienia
nowego życia.
Niemoralne są czyny i zachowania o charakterze
seksualnym, które wynikają z egoizmu, np. gwałt,
samogwałt, pożądliwe patrzenie na drugiego człowieka,
rozmowy ordynarne, poniżające godność człowieka itp.
Współżycie seksualne nawet w małżeństwie jest grzeszne,
jeśli jest odłączone od miłości do Boga i do człowieka.
Grzeszne jest też w małżeństwie współżycie, które nie
wypływa z miłości i nie ma na uwadze dobra drugiego
człowieka, jego sumienia, wrażliwości itp. Wyrazem
miłości do Boga jest takie współżycie małżeńskie, które
wyraża gotowość na współdziałanie z Jego planem
stwórczym i zbawczym. Sprzeciwia się temu postawa
antykoncepcyjna, wykluczająca poczęcie dzieci. Taka
postawa ujawnia się w stosowaniu różnych środków
antykoncepcyjnych i poronnych.

CHICAGO

30 lipca 2017

Moralna jest rozumna, podyktowana miłością regulacja
poczęć przy pomocy metod naturalnych. Jednak nawet
stosowanie tej metody będzie grzeszne, jeśli stanie się ona
wyrazem postawy wewnętrznej niechętnej poczęciu
nowego dziecka, nie liczącej się z Bogiem Stwórca i Jego
planami o odniesieniu do każdej rodziny.
Ponieważ
poczęcie dziecka ma być rezultatem wzajemnej miłości i
oddania się sobie małżonków, niemoralne jest stosowanie
wszelkich form sztucznego zapłodnienia.
Bóg
ustanowił
małżeństwo
monogamiczne.
Chrystus potwierdził taką formę małżeństwa, zakazując
rozwodów i ponownych nowych związków. Dopuszczalna
jest w pewnych sytuacjach tylko separacja małżeńska.
Grzechem jest zatem poligamia, cudzołóstwo, rozwody,
życie w wolnych związkach,
małżeństwa
„na
próbę”,
stosunki
przedmałżeńskie,
związki kazirodcze.
Gwałt godzi w miłość.
Sprzeczna z miłością czystą jest
również prostytucja,czyny
homoseksualne i pornografia.

XXX PIESZA
PIELGRZYMKA MARYJNA
CHICAGO - MERRILLVILLE
Już za niedługo rozpoczniemy po raz
trzydziesty pielgrzymowanie do
Sanktuarium Matki Bożej
Częstochowskiej w Merrillville w stanie
Indiana. Piesza Pielgrzymka Polonijna do
Sanktuarium odbędzie się tradycyjnie w
weekend, w drugą niedzielę sierpnia, w dniach 12-13. Tegoroczne
zawołanie pielgrzymkowe to: "ODMAWIAJCIE CODZIENNIE
RÓŻANIEC”. Pielgrzymka rozpocznie się jak co roku, Mszą św. o
godz. 7:30 rano, w Kościele św. Michała w Chicago (83rd & S.
Shore Drive). Długość całej trasy wynosi 32 mile (ok. 54 km).
Zapisy od 30 lipca w następujących kościołach: Bazylika św.
Jacka, Kościół św. Trójcy, Kościół św. Konstancji, Kościół św.
Ferdynanda, Kościół św. Brunona, Kościół Matki Bożej
Częstochowskiej, Parafia św. Franiszka Borgii, Jezuicki Ośrodek
Milenijny, Misja Miłosierdzia Bożego w Lombard, Parafia św.
Zacharego w Des Plaines, Parafia św.
Andrzeja Apostoła w Romeoville, Parafia
św. Tomasza z Villanova w Palatine,
Sanktuarium Ojców Cystersów w Willow
Springs, Kościół św. Cyryla i Metodego w
Lemont, Kościół sw. Małgorzaty Maii w
Algonquin, ojcowie Salwatorianie w
Merriville oraz w biurach Św. Bernarda
i ,,Redyk Travel" oraz księgarnii „Źródło”.
Opłaty: $45 dorosły, $25 dzieci do lat 10.
Osoby, które nie zapiszą się, nie będą
dopuszczone do udziału w pielgrzymce !!
Szczegółowe informacje dostępne są na
stronie www.polonijnapielgrzymka.com.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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PIELGRZYMKA DO MEKSYKU I GUADALUPE

Zapraszamy na nabożeństwa pierwszego czwartku,
piątku i soboty miesiąca sierpnia
*3 sierpnia - Pierwszy Czwartek Zapraszamy na Mszę Św. o godz.
7:00 PM w intencji powołań
kapłańskich i zakonnych. Szczególne
zaproszenie kierujemy do
Liturgicznej Służby Ołtarza.
*4 sierpnia - 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.
*5 sierpnia - Pierwsza Sobota - Arcybractwo Straży
Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza na
czuwanie w każdą I-szą sobotę miesiąca.

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne "Bóg Zapłać"
składamy wszystkim
naszym ofiarodawcom za
wszelkie ofiary złożone na
naszą bazylikę. W sposób
szczególny pragniemy
podziękować :
*Pani Constance Lauerman za ofiarę $350 dolarów;
*Państwu: Ewa&Wacław Baran oraz Pani Marie
Dempsey za ofiarę $300 dolarów;
*Państwu A&F Dvorak oraz Pani N. Nunez za ofiarę
$200 dolarów;
*Państwu C&G Zalewski za ofiarę $120 dolarów oraz
Państwu: J&W Zyzda, J&H Grotkowski, H&Z
Szczepanski za ofiary $100 dolarów;
Naszym darczyńcom z całego serca dziękujemy,
pamiętając o naszych dobrodziejach w codziennej
modlitwie. Niech Bóg obficie Wam błogosławi.
Szczęść Boże!

POŚWIĘCENIE POJAZDÓW
W dzisiejszą niedzielę,
30 lipca, z racji
wtorkowego
wspomnienia św.
Krzysztofa, patrona
kierowców i
podróżujących, po
każdej Mszy św.
będzie poświęcenie
pojazdów.
CHICAGO

W programie m.in: Bazylika w Guadalupe - udział w
największym odpuście świata w Sanktuarium w
Guadalupe, Miasto Meksyk, polski Klasztor Jezuitów,
słynne piramidy Inków, "miasto Aniołów" Puebla,
"srebrne miasto" Taxaco, spływ łodziami - ogrody
Xochimilco (meksykańska Wenecja), miasto i plaże w
Acapulco. Zapisy i informacje: Blue Amber Travel, pod nr
tel. (847) 630 3777. Zostały tylko 4 wolne miejsca.
Szczegółowe informacje, z załączoną ulotką na temat
pielgrzymki, są dostępne na naszej stronie internetowej
bazyliki: www.sthyacinthbasilica.org/pl/.

KARNAWAŁ NA JACKOWIE
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

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
AKTUALNOŚCI
30 lipca 2017
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
SŁOWO PAPIEŻA FRANCISZKA

I COLLECTION / I KOLEKTA - June 23, 2017/ 23 lipca, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
$3,403.00
Envelopes/Koperty:
Loose Check-Cash/Czeki-Gotówka:
$2,653.00

$6,056.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

($6,250.00)
($194.00)

Deficit / Deficyt

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty
July 1 - July 23, 2017 / 1 lipca - 23 lipca, 2017

$23,754.00

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1 - July 23, 2017 / 1 lipca - 23 lipca, 2017

Deficit / Deficyt (week 4 - 2017 /18)

$25,000.00
($1,246.00)

II COLLECTION: July 23, 2017 / II KOLEKTA: 23 lipiec, 2017
Convent Renovation / Remont Domu Sióstr - Konwentu

$3,785.00
Thank you for your continued support!
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie!
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą i następną niedzielę, 30 lipca i
6 sierpnia II składka zostanie przeznaczona na
kolejny etap przebudowy Domu Sióstr
(Konwentu).

„Bóg Zapłać” za Wasze nieustanne wsparcie i ofiary!

“Nie dajmy się zwieść fałszywym mądrościom świata, lecz idźmy za Jezusem, jedynym pewnym przewodnikiem, który nadaje
sens naszemu życiu…A Kiedy potrzebujemy
pomocy, zwróćmy się do Ojca, który zawsze
spogląda na nas z miłością i nigdy nas nie opuszcza.”
Papież Franciszek
PAPIESKA INTENCJA MODLITWY NA SIERPIEŃ:

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 ogólna: Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła
swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata
stworzonego.

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.
____________________________________________________

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

UŚMIECHNIJ SIĘ !!!

ARCYBRACTWO STRAŻY HONOROWEJ
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
zaprasza w każdą pierwszą sobotę miesiąca, po Mszy Św.
wieczornej na czuwanie modlitewne o godz. 8:00 pm.
___________________________________________________

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH
Spotkania formacyjne, połączone z modlitwą odbywają się
w każdą 3-cią niedzielę miesiąca o godz. 2:15 p.m. Na czas
wakacji nie będzie spotkań grupy w lipcu i sierpniu.
_________________________________________________________

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Spotkanie członkiń i wymiana tajemnic różańcowych
odbywa się w każdą I niedzielę miesiąca w kaplicy.
___________________________________________________

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
podejmuje dobrowolną abstynencję, modlitwę, post, i
jałmużnę w intencji ludzi uzależnionych. W każdy ostatni
wtorek miesiąca o 7:00 pm odprawiana jest w naszej
bazylice Msza Św. w intencji osób uzależnionych.
___________________________________________________

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

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

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

