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5:30 P.M. (Eng.); 7:00 P.M. (Pol.);
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6:00 A.M. (Pol.); 7:30A.M. (Eng.);
9:00 A.M. (Pol.); 10:45 A.M. (Eng.);
12:30 P.M. (Pol.); 5:00 P.M. (Eng.);
6:30 P.M. (Pol.);

3636 West Wolfram Street
Chicago, IL 60618; Tel. (773) 342-3636
Fax: (773) 342–3638
www.sthyacinthbasilica.org
e-mail: info@sthyacinthbasilica.org

PARISH OFFICE BIURO PARAFIALNE
Open: Monday - Friday, 8:00 am - 8:00 pm
Czynne: Poniedziałek - Piątek, 8:00 am - 8:00 pm

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - July 10
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; †Wacława Myśliwiec w 6. rocznicę śmierci oraz za
wszystkie dusze zmarłych z rodziny Myśliwiec;
8:00 AM - †Leon Placzek;
7:00 PM - O powołania kapłańskie i zakonne;
TUESDAY / WTOREK - July 11
6:00 AM - †Henry Zbikowski;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - For conversion of sinners;
7:00 PM - O nawrócenie grzeszników;
WEDNESDAY / ŚRODA - July 12
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 13
6:00 PM - For vocations to priesthood and religious life;
7:00 AM - W intencji Bogu wiadomej;
8:00 AM - Birthday Blessings for Sr. Franciszka Keler;
7:00 PM - W intencji siostry Franciszki, z prośbą o zdrowie i
opiekę M.B. Nieustającej Pomocy w dni urodzin oraz o światło
Duch Św. na czas probacji i rekolekcji; Błagalna za
wstawiennictwem MB Fatimskiej z prośbą o jedność i miłość w
rodzinie oraz jej ocalenie; W intencji Bogu wiadomej; Za
wstawiennictwem MB Fatimskiej o błogosławieństwo i opiekę dla
Władysławy i Ignaca Pieczeluk oraz dla męża Waldemara
Piotrowskiego; Za wstawienn. MB Fatimskiej, Ojca Pio, św. JP II, i
Jana XXIII o uzdrowienie Artura Piotrowskiego; O wyniesienie na
ołtarze Bogdana Jańskiego i za jego wstawiennictwem o potrzebne
łaski dla Artura i Asi Piotrowskich oraz Bogdana; Za
wstawiennictwem MB Fatimskiej o opiekę nad rodziną i
małżeństwem, któremu grozi rozbicie, o światło Ducha św. i
jedność w rodzinie; ††Helena i Edward Staroń oraz za zmarłych z
rodzin: Staroń, Radosz, Samiec, Kubiszyn, Kowalski i Cebulak;
††Antoni i Antonina Jagało; ††Władysław i Zofia Król;
†Mieczysław Nowak; †Czesław Rychliński; †Stanisław Gawlak;
FRIDAY / PIĄTEK - July 14
6:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony;
8:00 AM -††For deceased Resurrectionists;
7:00 PM - Za księży i siostry zakonne w naszej parafii;
SATURDAY / SOBOTA - July 15
6:00 PM - For blessings for Resurrectionists;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - ††Poor souls in purgatory;

2:30 am - Artur L. Suhajda III & Rachel Hasenkamp
5:30 PM - Birthday blessings for Pati Connolly; ††Michael
Connolly, Sr. & Jr.; †Irene Bork; †Mike Bialas;
7:00 PM - O dary Ducha Św. dla kleryka Piotra;
SUNDAY / NIEDZIELA - July 16
6:00 AM - O potrzebne łaski, wraz z podziękowaniem za
otrzymane, w 6. rocznicę śluby dla Lidii i Pawła oraz ich dzieci;
7:30 AM - †Jan Plewa; †Adeline Rospond;
9:00 AM - Dziękczynna za dar życia i błagalna o zdrowie, światło
Ducha Św. i miłość dla Dariusza Sojdy z okazji 47 rocznicy
urodzin oraz w intencji synów Roberta i Adama i szczęśliwą
podróż; Dziękczynna w intencji Teresy i Zdzisława w 54 rocznicę
ślubu, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich, dla rodziny i
przyjaciół; †Lucjan Milewski; †Czesław Babiński; †Andrzej Opila;
††Katarzyna i Roman Antoń;

††Stefania, Julian, Zenon, Adolf Sojda i zmarli z rodzin: Murdza,
Grzesik, Batóg, Rożek, Brudek, Wach, Radkowski; ††Za zmarłych
z rodzin Gondek, Kwiecień, Lasota, Rudnik i Osuch;
10:45 AM -†Alexis Jaynah Villasin;
12:30 PM - O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia oraz opiekę
Matki Bożej dla Emmy w dniu Chrztu Św., oraz o
błogosławieństwo dla jej rodziców, chrzestnych i dziadków; †O
radość i szczęście wieczne w niebie dla śp. Anna Skulski;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian;

BAPTISM / CHRZEST ŚW.

Landon Cole Jankowski
MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

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

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

Artur L. Suhajda III & Rachel Hasenkamp
PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

† Leon Placzek;

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

14th Sunday in Ordinary Time

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
7/11 St Benedict (480 - 547)
Benedict was born in Nursia, in
Umbria, and studied in Rome; but he
was unable to stomach the dissolute
life of the city, and he became a solitary hermit at Subiaco. His reputation spread, and some monks asked
him to be their abbot, but they did not
like the discipline he imposed and
tried to poison him. Benedict organized various small communities of monks and nuns in
various places, including the great monastery of Monte
Casino. He drew up a set of rules to guide the communal
life of monasteries, and, though not the first monastic rule
ever, the Rule of St Benedict has proved so wise and balanced that it has served as the foundation of practically
every attempt at communal living ever since.
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a Christian but of a Christian virgin: a heroic determination at the time. She was baptized when she was 20 and
eventually, to escape persecution and death threats, she
fled to an established Christian community at Kahnawake
in what is now Québec. She advanced in union with God,
with bodily mortification and intense prayer, and died at
the age of 24. She was beatified by Pope John Paul II on
22 June 1980, and canonized by Pope Benedict on Oct.
21, 2012.
7/15 St Bonaventure (1218 - 1274)
He was born at Bagnoregio in Etruria in about 1218. He became a
Franciscan in 1243 and studied
philosophy and theology at the
University of Paris. He became a
famous teacher and philosopher,
part of the extraordinary intellectual flowering of the 13th century.
He was a friend and colleague of St Thomas Aquinas.

7/13 St Henry (973 - 1024)
He was born in Bavaria in 973 and
succeeded to the dukedom at the
age of 22. He became Holy Roman Emperor in 1014. He was
noted for his support for the reform of the Church and for his
encouragement of its missionary
activity. He set up many bishoprics, and he and his wife Cunegunda founded many monasteries. He died in 1024 and
was canonized by Pope Eugenius III in 1146.

7/14 St. Kateri Tekakwitha (1656 - 1680)
Known as the “Lily of the Mohawks” and the “Geneviève of
New France,” she was born in
the Mohawk fortress of Ossemenon in what is now New
York State, the daughter of a
Mohawk warrior and a Catholic
Algonquin woman whom he
had saved from captivity at the
hands of the Iroquois. When
she was about four, smallpox
killed her parents and her
brother and left her scarred and with impaired eyesight.
She was adopted by her uncle, the chief of the Turtle clan,
and had many offers of marriage. She received some
knowledge of Christianity from Jesuit missionaries when
she was 11, and she determined to live the life not only of
CHICAGO

PRAYER CORNER
A Prayer to Saint Benedict for Protection
Dear Saint Benedict, I thank
God for showering you with
His grace to love Him above
all else and to establish a monastic rule that has helped so
many of His children live full
and holy lives.
Through the cross of Jesus
Christ, I ask you to please intercede that
God might protect me, my loved ones, my
home, property, possessions, and workplace today and always by your holy blessing, that we may never be separated from
Jesus, Mary, and the company of all the
blessed. Through your intercession may
we be delivered from temptation, spiritual
oppression, physical ills, and disease.
Protect us from drug and alcohol abuse,
impurity and immorality, objectionable
companions, and negative attitudes.
In Jesus' Name. Amen.

POPE FRANCIS TWEET
We must not turn our backs on the
new forms of poverty and marginalization that prevent people from
living a life of dignity.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

14th Sunday in Ordinary Time

NEWS

Apple’s CEO Tim Cook gives the commencement speech at MIT
“Pope Francis made an impact on
the CEO of the first worldwide corporation. Tim Cook, CEO at Apple,
disclosed, during his commencement speech at MIT on Friday June
8, 2017, what he felt during his
meeting with Pope Francis last year.”
“…But technology alone isn’t the solution. Sometimes,
it’s part of the problem. Last year I had the chance to
meet with Pope Francis. It was the most incredible
meeting of my life. This is a man who has spent more
time comforting the afflicted in slums than he has with
heads of state. This may surprise you, but he knew an
unbelievable amount about technology.
It was obvious to me that he had thought deeply about
it—its opportunities, its risks, its morality. What he said
to me in that meeting—what he preached, really—was
on a topic we care a lot about at Apple. But he expressed a shared concern in a powerful new way.
“Never has humanity had such power over itself, yet
nothing ensures that it will be used wisely,” he has said.
Technology today is integral to almost all aspects of our
lives and, most of the time, it’s a force for good. And
yet, the potential adverse consequences are spreading
faster and cutting deeper than ever before. Threats to
our security. Threats to our privacy. Fake news. And
social media that becomes anti-social. Sometimes the
very technology that is meant to connect us divides us.
Technology is capable of doing great things, but it doesn’t want to do great things. It doesn’t want anything.
That part takes all of us. It takes our values, and our
commitment to our family, our neighbors, our communities. Our love of beauty and belief that all our fates are
interconnected. Our decency. Our kindness.
I’m not worried about artificial intelligence giving computers the ability to think like humans. I’m more concerned about people thinking like computers: without
values or compassion, without concern for consequences.
That is what we need you to help us guard against. Because if science is a search in the darkness, then the humanities are a candle that shows us where we’ve been
and the danger that lies ahead. As Steve once said,
“Technology alone is not enough. It is technology married with the liberal arts married with humanities that
makes our hearts sing.”
from Zenit June 20, 2017
CHICAGO
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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.

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.

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) 534-8032 or go to
www.catechesis-chicago.org.

Attention Parishioners
Starting July15, 2017 we are going to start the E-Giving
program.

1. What is E-Giving? Giving your Sunday donations
electronically by credit/debit card.
2. Is it safe? – Yes, it is safe and the confidentiality of
your personal data is intact and secure.
3. How do we participate? Go to the St. Hyacinth website; click E-Giving Donation and follow the instructions.
It is just as easy and dependable as dropping it in the basket.
4. What is the advantage of E-Giving? Wherever you
may be, be it on vacation or away at family, you will always be able to make your Sunday donation.

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

Thank you for generous support
of the parish.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

AKTUALNOŚCI

ROZWAŻANIE WAKACYJNE

„CZAS WAKACJI... Z BOGIEM”
W całym Piśmie Świętym nie znajdziemy słowa
„wakacje”.
Pochodzi
ono
od
łacińskiego
czasownika vacare, który oznacza „być pustym,
niezajętym, wolnym lub odpoczywać”. Wakacje to czas
wolny od zajęć: pracy, nauki, innych obowiązków, czas
odpoczynku. W Biblii dość często występują właśnie
terminy związane z odpoczynkiem (około 90 razy), co
wskazuje na to, że jest to ważny aspekt życia, ale ściśle
związany z pracą. Na temat pracy Pismo Święte mówi
częściej (kilkaset razy), bo wypełnia ona większą część
naszych dni. Po skończonej pracy miły odpoczynek.
Stwarzający i potem odpoczywający Bóg stanowi wzór
połączenia pracy i odpoczynku oraz wyznacza proporcje
między nimi. W Biblii odpoczywa Bóg (przedstawiony na
sposób ludzki), człowiek, zwierzęta, ziemia, całe
stworzenie. Wszyscy potrzebują odpoczynku, wytchnienia,
spokoju.
Ewangelista Mateusz, jako jedyny w swojej
Ewangelii kieruje swoje słowa do utrudzonych i
zmęczonych. Kieruje je w pewien szczególny sposób:
utrudzenie i zmęczenie są cechami pielgrzymowania.
Jednak, kiedy aspekty te stają się ciężarem w naszym życiu
prowadzą one do depresji. Osoby wierzące, kroczące za
Chrystusem, będące w depresji nie są dla innych
świadectwem. Dlatego musimy zweryfikować i przyjąć
słowa Jezusa „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy

utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo
jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie
dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a
moje brzemię lekkie”. Jarzmo. Jezus zaprasza nas, aby

przyjąć jarzmo. Jarzmo jest wyrzeźbionym kawałkiem
drewna, które umieszczane było na karkach zwierząt, aby
wspólnie ciągnąć wszelkiego rodzaju narządza rolnicze.
Jezus zaprasza nas, aby przyjąć Jego jarzmo, ponieważ
Jego jarzmo jest lekkie. Jezus wie doskonale, że jesteśmy
związani różnorakim jarzmem i chce żebyśmy przyszli do
niego zaczerpnąć "Żywej wody ze zdrojów Jego zbawienia".
Czas wakacji daje nam możliwość odpoczynku od
ciężarów dnia codziennego i pracy. Wszystkie nasze
obowiązki zawodowe i szkolne odstawiamy w kąt. Dlatego
musimy pamiętać, że nie wolno nam odstawić do kąta
Boga, który chce nas pokrzepić i zdjąć z nas jarzmo.
Drodzy, korzystajmy z tego
czasu wakacji, który dał nam
Bóg w sposób mądry, nigdy
nie odstawiając Boga na bok.
Niech Was wszystkich na ten
czas
Bóg
prowadzi i
błogosławi.

Kleryk Piotr
CHICAGO
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MODLITWA WAKACYJNA
Bóg nie umieszcza Siebie na wielkim billboardzie. On po
prostu jest. Zawsze obok, zawsze blisko, stale obecny. Nie
pozwólmy, by w wakacje samotny Chrystus czekał na próżno
na spotkanie w Eucharystii, w sakramencie pokuty
i pojednania, w modlitwie, w dziękczynieniu za piękno
stworzonego świata.

Naucz mnie Panie dobrze wypoczywać i spędzać
wolny czas. Proszę Cię, abym umiał dostrzegać
piękno przyrody, wspaniałość zwierząt, abym na
nowo nauczył się zachwycać otaczającym mnie
światem, tak jak kiedyś, gdy byłem małym
dzieckiem. Panie, błogosław wszystkim, którzy
wyjeżdżają na wakacje, aby spędzili dobrze ten czas.
Dziękuję, że nie zapominasz o tych wszystkich,
którzy nie mogą wyjechać z braku środków lub
z powodu choroby. Błogosław im każdego dnia.
Panie, zmiłuj się nad nami i spraw, aby ludzie byli
dla siebie dobrzy i szanowali siebie nawzajem.
Dzięki Ci Panie, za wszystko. Amen.
Sr. M. Eligia Garbacz

KSIĄŻKA ROKU
"Moc uwielbienia"
Polecana książka pomogła już wielu
osobom spojrzeć inaczej, pozytywnie
na życie i nawiązać głębszą relację z
Bogiem. Pokazuje ona – w sposób dla
nas odkrywczy i bardzo istotny dla
życia
duchowego
–
aspekt
uwielbienia i dziękczynienia jako
codzienną postawę w życiu. Treść tej
książki zmienia życie, wyostrza
spojrzenie na wszystko.
"Moc uwielbienia" rodzi wiarę,
odkrywając różnorodność dróg, po których Bóg prowadzi
człowieka. Jest jak dynamit, który trzeba wykorzystać, jeśli
chce się widzieć prawdziwe znaki Bożej obecności w zwykłej
codzienności. Autor książki Merlin R. Carothers jest
cenionym rekolekcjonistą, który działa na całym świecie.
Napisał kilka bestsellerów o uwielbianiu Boga. Jego książki
przetłumaczono na 53 języki i wydano w 17 milionach kopii.
Książka "Modlitwa uwielbienia" może dokonać wiele w
Twoim życiu. Dzięki tej książce nauczysz się modlić... Sięgnij
po lekturę a ogromna moc modlitwy dokona autentycznych
cudów przemiany twojego serca. Dostępna w księgarniach
polskich w Chicago.

„Ta treść zmienia życie, wyostrza spojrzenie na wszystko.
Ta książka rodzi wiarę, odkrywając różnorodność dróg,
po których Bóg prowadzi człowieka. Jest jak dynamit..."
( Ks. Rafał Jarosiewicz)
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
Witamy gości odwiedzających naszą świątynię, życzymy
Wam błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej.
Wszystkich Drogich Parafian wyjeżdzających na wakacje
polecamy Bożej Opatrzności i życzymy dobrego i owocnego
wypoczynku. Pamiętajmy jednak o obowiązku uczestnictwa
w niedzielej Eucharystii oraz o wspieraniu w tym czasie
swojej parafii. Nasza bazylika utrzymuje się w większości ze
składek, dlatego przed swoim wyjazdem lub po powrocie
prosimy, oczywiście na miarę swoich możliwości, o
przekazanie do zakrystii lub do biura parafialnego swoich
niedzielnych kopert. Serdeczne Bóg Zapłać.

13 maja 1917 roku Matka Boża objawiła się trzem pastuszkom
w Fatimie. Objawienia powtarzały się 13 dnia każdego
miesiąca od maja aż do października. W nawiązaniu do tych
objawień w naszej bazylice każdego 13 dnia miesiąca odbywa
się nabożeństwo fatimskie.
Zapraszamy zatem wszystkich na najbliższe nabożeństwo w
roku 100-lecia obchodów objawień, w czwartek 13 lipca, po
Mszy św. wieczornej o godz. 7:00 pm.

II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 9 lipca oraz
w niedzielę nastepną, 18 lipca
II składka zostanie przeznaczona
na dalszy, II etap przebudowy
Domu Sióstr (Konwentu).

Bóg Zapłać za Wasze nieustanne wsparcie i ofiary!

Parafialny Karnawał
Już dziś zapraszamy na nasze wspólne parafialne świętowanie.
Tegoroczny Karnawał Parafialny 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.

GODNE ZACHOWANIE W ŚWIATYNI
Przypominamy, że pomimo upalnej
pogody należy przychodzić na Msze
św. stosownie i gustownie ubranym.
Godny ubiór jest wyrazem szacunku
wobec Boga. W wielu krajach Europy
i świata jest rzeczą nie do przyjęcia,
żeby wchodzić do świątyni w
krótkich spodenkach, spódniczkach
czy z odkrytymi ramionami. Zróbmy
więc wszystko, żeby nasz ubiór był
stosowny i nie rozpraszał osób
modlących się w kościele. Nie
zapomnijmy również o wyłączeniu
telefonu i wyrzuceniu gumy do żucia!

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. 312-534-8351 lub
odwiedzić stronę internetową: pvm.archchicago.org .
CHICAGO

w naszej Bazylice

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
AKTUALNOŚCI
SŁOWO PAPIEŻA FRANCISZKA

9 lipca 2017

“Każdy z nas jest cenny; każdy z nas –
niepowtarzalny w Bożych oczach …
Wyostrzcie wzrok, aby w realiach życia zobaczyć znaki Bożej obecności…
Boże, zwróć swój miłosierny wzrok na
każdego z nas! ”
Papież Franciszek
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.

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

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”
informuje, iż na czas wakacji nie będzie spotkań grupy w
lipcu i sierpniu.
___________________________________________________

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!!!

PODZIĘKOWANIE
THANK YOU

Serdeczne "Bóg Zapłać"
składamy wszystkim naszym
ofiarodawcom za ofiary
złożone na naszą bazylikę.

Pamiętamy w modlitwie. Niech Bóg obficie błogosławi
Wam i Waszym Rodzinom.
Thank you very much for your donations for our church.

We keep you in our prayers. May God bless you
and your families.

APELUJEMY O ZAPISYWANIE SIĘ DO PARAFII
Przynależność do parafii pomaga ustalić historię
życia sakramentalnego, co potrzebne jest przed
przystąpieniem do sakramentu małżeństwa albo
gdy ktoś chciałby zostać rodzicem chrzestnym
dziecka lub gdy nasze dzieci będą
przygotowywały się do sakramentów I Komunii
Św. czy Bierzmowania. Ofiary jakie składają
państwo do kopertek można odliczyć od podatku. Zaświadczenie o
przynależności do parafii potrzebne jest również przy załatwianiu spraw
emigracyjnych. Uprzejmie prosimy naszych parafian o zgłaszenie
wszelkich zmian swoich adresów i numerów telefonów. Dziekujemy!
CHICAGO

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
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

