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Pastoral Minister /Posługa Duszpasterska
ARLETA SZPAK-CZECHOWSKA

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 - August 14
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 - Health and blessings for Eva, Elvira, Elvia Esparza and
Family;
7:00 PM - O zdrowie i potrzebne łaski dla Sebastiana;
TUESDAY / WTOREK - August 15
6:00 AM - Health and blessings for Maria Ramos; †Fred Mrożek;
7:00AM - †Maria Nowak; †Franciszek Nowak; ††Za dusze w
czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - Health and blessings for Eva, Elvira, Elvia Esparza and
Family; †James Zygmunt;
12:30 PM - †Tadeusz Szwab;
5:30 PM - Health and blessings for Sebastian;
7:00 PM - †Tadeusz Szwab;
WEDNESDAY / ŚRODA - August 16
6:00 AM - In thanksgiving for Fr. Steve’s successful surgery;
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Lidii, Pawła, Kordiana
i Wiktorka, oraz dla Ireny i Józefa;
8:00 AM - Health and blessings for Eva, Elvira, Elvia Esparza and
Family; ††Poor souls in purgatory;
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi za wst. św.
Teresy i św. Jana Pawła II dla Ani Chrzan w dniu urodzin; O ulgę
w cierpieniu dla Marii Kopińskiej;
THURSDAY / CZWARTEK - August 17
6:00 PM - Birthday blessings for Arthur;
7:00 AM - †Przemysław Bogajski;
8:00 AM - Health and blessings for Eva, Elvira, Elvia Esparza and
Family;
7:00 PM - O pozytywne załatwienie sprawy; †Stanisław Król;
FRIDAY / PIĄTEK - August 18
6:00 AM - For blessings for Resurrectionists;
7:00 AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony;
8:00 AM - Health and blessings for Eva, Elvira, Elvia Esparza and
Family;
7:00 PM - O zdrowie i potrzebne łaski dla Sebastiana;
SATURDAY / SOBOTA - August 19
6:00 PM - For vocations to priesthood and religious life;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - Health and blessings for Eva, Elvira, Elvia Esparza and
Family;
11:30 AM - Cesar Camarillo & Rina Robledo
5:30 PM -††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Irene Bork; †Mike
Bialas;
7:00 PM - †Helena Rzadkosz w 5. rocznicę śmierci;
SUNDAY / NIEDZIELA - August 20
6:00 AM - O opiekę M.B. Nieustającej Pomocy o powrót do
zdrowia i potrzebne łaski dla Eugenii i Alojzego Mroczkowskich i
Ignacego Pelczar; †Bob Meech;
7:30 AM - †Jan Plewa; †Rose M. Manicke;
9:00 AM - O ulgę w cierpieniu dla Marii Kopińskiej; †Lucjan
Milewski; †Andrzej Opila; †Andrzej Oblowski w 14. rocznicę
śmierci; †Genowefa Majka;
10:45 AM - Health and blessings for Eva, Elvira, Elvia Esparza
and Family; †Alexis Jaynah Villasin;
12:30 PM - Dziękczynno-błagalna dla Ireny i Tadeusza Czaja z
dziećmi i wnukami;
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!
LILIYA SOKHAN
MAŁGORZATA & BOGUSŁAW URANTÓWKA

BAPTISM / CHRZTY
Milena Victoria Czarnik
Axel Adam Sytniewski

MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Mateusz Kupiec & Aneta Budzioch
Piotr Bychowski & Erin Stupka
Juan Delgado & Jessica Pol
SECOND CALL

Arkadiusz Ziarka & Joanne Kosycarz
Greg Ryczek & Justyna Jachim
Piotr Szczypta & Efstathia Maroulis
THIRD CALL

Cesar Camarillo & Rina Robledo
PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

† Patricia C. Grygiel;

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

19th Sunday in Ordinary Time

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
8/14 St Maximilian Kolbe
(1894 - 1941)
8/15 The Assumption of the
Blessed Virgin Mary

Holy Day of Obligation
8/16 St Stephen of Hungary
(969 - 1038)
Feast of St. Hyacinth

(1185-1257)

Called the "Apostle of the
North", Hyacinth was the son of
Eustachius Konski of the noble
family of Odrowąż. He was born
in 1185 at the castle of Lanka, at
Kamin, in Silesia, Poland. A near
relative of Saint Ceslaus, he
made his studies at Kraków, Prague, and Bologna, and at the latter place merited the title of Doctor of Law and Divinity. On his
return to Poland he was given a
prebend at Sandomir. He subsequently accompanied his uncle Ivo Konski, the Bishop of
Kraków, to Rome. While in Rome, he witnessed a miracle performed by Saint Dominic, and became a Dominican friar, along with the Blessed Ceslaus and two attendants of the Bishop of Kraków - Herman and Henry.
Hyacinth went throughout northern Europe, spreading the
faith. He died in the year 1257.[2] Tradition holds that he
also evangelized throughout Sweden, Norway, Denmark,
Scotland, Russia, Turkey, and Greece. However, these
travels are heavily disputed and are not supported by the
earliest lives of St. Hyacinth. (Wikipedia)

8/19 Saint John Eudes (1601 - 1680)
He was born and died in Normandy. He was ordained priest and
spent many years preaching parish
missions. He organized a congregation of nuns that grew into the Sisters of Our Lady of Charity, dedicated to the care of women rescued
from a disorderly life, and a congregation of priests dedicated to the
running of seminaries. He was active in encouraging devotion to the
Sacred Heart, and to the Immaculate Heart of Mary.
CHICAGO
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PRAYER CORNER
Prayer to St Hyacinth
O holy St. Hyacinth, we ask you to intercede for us and win God's blessings
for us. We come together as family to
bring praise and worship to the Father.
May we live lives that are holy. Bless
us with your devotion to Mary the
Mother of God and with an ardent faith in Jesus in the
Blessed Sacrament. Win for us the graces to continue to
live according to gospel values and the teachings of the
church. Intercede for us and protect us as we place ourselves under your patronage and care. Amen.

POPE FRANCIS TWEET
Other people are gifts to be received with
respect, especially if they are weak and
frail, because Christ comes to meet us in
them. Hope is the virtue of a heart that
doesn't lock itself into darkness, that doesn't dwell on the past, but is able to see a tomorrow.

This week’s 2nd
collection is for
phase II of the renovation of the convent.
Thank you for your
continued support.

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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Congregation of the Resurrection
Annual Fund Raiser

Office Of Human Dignity
& Solidarity
"Migrants are persons, with their own names, stories
and families. There can never be true peace as long as a
single human being is violated in his or her personal
identity and reduced to a mere statistic.”
—Pope Francis
The Dream Act of 2017, S. 1615, was recently introduced in the Senate. If passed into law, this bipartisan
bill would protect immigrant youth who entered the
U.S. as children with “conditional permanent resident
status” and a path to full lawful permanent residency
and eventual citizenship. This includes the 780,000
young people who received temporary relief from deportation and employment eligibility through the Department of Homeland Security’s DACA program.
These individuals are leaders in our parishes and communities, academic standouts in our universities, veterans of our military, and contributors to our economy.
ACTION: The Catholic Church believes in protecting
the dignity of every human person and has long supported DREAMERS. Ask your senators to co-sponsor
the Dream Act of 2017, by visiting the USCCB website
www.JusticeforImmigrants.org.

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

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

Congregation of the Resurrection raffle
tickets are available from Fr. Steve. The
tickets are $25.00 each or 6 for $100. The
profit will support the education of future members and
the senior members. The drawing will take place on Sunday, October 1st at the annual Resurrectionist Fund Raising Dinner at La Cave in Des Plaines. If you are interested in attending the dinner, contact: Brother William
Hallas, CR, Development Director at
whallascr@yahoo.com .

Beat Meting 2524
Details: Beat Meting 2524
Date: August 17, 2017
Time: 6:30 – 7:30
Contact Details: For Information
Contact 25th District Caps Office 312-746-5090
Location: 2446 N. Ridgeway OLG

PUT A SMILE ON YOUR FACE

A Sunday School teacher began
her lesson with a question, 'Boys
and girls, what do we know

about God?'
A hand shot up in the air. 'He is an artist!' said the
kindergarten boy.
Really? How do you know?' the teacher asked.
'You know - Our Father, who does art in Heaven...

National days of Observance
Aug. 13 National Lefthanders day
Aug 14 Creamsicle day
Aug 15 Relaxation and Lemon Meringue Day
Aug 16 Tell a Joke and Roller Coaster Day
Aug 17 Love my feet and Thrift Store day
Aug 18 Ice Cream Pie Day
Aug 19 Photo, Humanitarian, Aviation and Soft Ice
Cream Day
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WSPOMNIENIA LITURGICZNE TEGO TYGODNIA

Poniedziałek, 14 sierpnia - Wspomnienie św.
Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika

Wtorek, 15 sierpnia - Uroczystość Wniebowzięcia
Najśw. Maryi Panny

ŚWIETY JACEK PATRON NASZEJ PARAFII

POTRAFI WSKRZESZAĆ ZMARŁYCH

Skromne życie Odrowąża i jego pasjonująca opowieść o
Bogu porwała wielu mu współczesnych. Jego przykład
porywa i dziś...
W najbliższy czwartek 17
sierpnia będziemy pochylać się
nad postacią Św. Jacka, kiedy
to czcić będziemy jego
wspomnienie.
Kimże jest nasz patron i jaka
jest jego historia życia?
Otóż urodził się w 1200
roku w Kamieniu koło Opola.
Pochodził z możnego rodu
szlacheckiego Odrowążów. Był
krewnym biskupa krakowskiego
Iwo Odrowąża. Na Soborze
Laterańskim w 1215 roku biskup
krakowski spotkał się ze św.
Dominikiem i przysłał z Polski
jako kandydatów do zakonu dwóch swoich kanoników:
Jacka i Czesława Odrowążów. W 1221 roku zostali oni
przyjęci do zakonu osobiście przez św. Dominika. Już
następnego roku obaj Polacy zostali wysłani do Polski, aby
zakładać nowe placówki zakonu. Dzięki silnej osobowości
św. Jacka zakon św. Dominika szybko rozprzestrzenił się w
Polsce. Św. Jacek zajął się również fundacją klasztorów na
Pomorzu i Rusi. Niestety jego dzieło misyjne na Rusi
zniszczył w 1241 roku najazd Tatarów. Legenda mówi, że
Gdy w 1240 roku na miasto napadli Tatarzy, niszcząc i
paląc wszystko, Jacek chwycił monstrancję z Najświętszym
Sakramentem i zamierzał uciec. I wówczas usłyszał głos:

„Jacku, mego Syna zabierasz, a mnie zostawiasz? Weź
mnie ze sobą!”. Odwrócił się. Ujrzał figurkę Maryi.

Przytulił ją i schował pod pachę. Podobno przeszedł suchą
nogą przez rwące fale Dniepru. Dziś mnisi dopatrują się w
tej legendzie opowieści o niebywałej sile wiary Świętego.
Powrócił do Krakowa, ale forsowne podróże misyjne,
często odbywane w trudnych warunkach wyczerpały jego
organizm. Po dłuższej chorobie zmarł w Krakowie 15
sierpnia 1257 roku.
Już od samej śmierci był czczony jako święty. Jego
grób w kościele Św. Trójcy, w Krakowie, otoczony był
wielkim kultem, a lud za jego wstawiennictwem
otrzymywał wielkie łaski. Przy jego grobowcu miało
miejsce wiele cudownych uzdrowień, a nawet…
wskrzeszeń. Obok sarkofagu można przeczytać napis: „Tu
leży św. Jacek mocen wskrzeszać zmarłych”.
Papież Klemens VIII 17 kwietnia 1594 roku uroczyście
zaliczył św. Jacka w poczet świętych, zaś jego święto
obchodzone jest 17 sierpnia. Św. Jacek patronuje naszej
parafii od 1894 roku.
„Bracia moi najdrożsi, Bóg mnie woła, jutro światło życia
doczesnego dla mnie zgaśnie. Przeto, co słyszałem z ust
ojca naszego, św. Dominika, to i wam przekazuję, a
mianowicie, abyście pielęgnowali pokorę, mieli miłość
wzajemną i zachowali dobrowolne ubóstwo. To jest bowiem
nasze dziedzictwo, które nam przekazał jako swój
testament.” (Sw. Jacek - na dzień przed śmiercią)

CHICAGO
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1 listopada 1950 r. papież Pius XII
ogłosił dogmat - prawdę naszej
katolickiej wiary, że Najświętsza
Maryja Panna „po zakończeniu
ziemskiego życia z ciałem i duszą
została wzięta do nieba”. Kult Maryi
wyniesionej do niebiańskiej chwały
był już znany od VI stulecia. W
Polsce, Matce Bożej Wniebowziętej
dedykowanych jest ponad 600 kościołów i kaplic. Lud polski to święto
miał zawsze w wielkiej czci. W Polsce czci się Matkę Boską
Wniebowziętą jako patronkę ziemi i jej bujnej roślinności. Na pamiątkę
podania głoszącego, że Apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty,
lud poświęca kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Wierzy, że zioła poświęcone w
tym dniu za Jej pośrednictwem otrzymują moc leczniczą. Chronią też od
chorób i zarazy. Dlatego święto to nosi w Polsce nazwę Matki Bożej
Zielnej. W całym kraju święto to jest obchodzone bardzo uroczyście,
jednak największe obchody mają miejsce w Kalwarii Zebrzydowskiej,
odbywają się tam inscenizacje Zaśnięcia Maryi oraz jej Wniebowzięcia, a
także na Jasnej Górze, dokąd zmierzają pielgrzymki z całej Polski właśnie
na to święto. W innych częściach kraju wiąże się ono ze
świętem dożynek.

♥ MODLITWA DO MATKI BOŻEJ
WNIEBOWZIĘTEJ ♥

O Dziewico Niepokalana, Matko Boga i Matko
nas ludzi! Wierzymy z całą gorliwością naszej
wiary w Twoje tryumfalne wzięcie z duszą i
ciałem do niebios, gdzie zostałaś ogłoszona
Królową wszystkich chórów anielskich i wszystkich zastępów
Świętych. I my łączymy się z nimi, aby chwalić i błogosławić
Pana, który Cię wywyższył ponad wszystkie czyste stworzenia,
aby ofiarować Ci żar naszej pobożności i miłości. Wzrok Twój,
który macierzyńsko pieścił pokorne i cierpiące człowieczeństwo
Jezusa na ziemi, nasyca się w niebiosach widzeniem
chwalebnego człowieczeństwa Mądrości Niestworzonej, radość
Twej duszy w oglądaniu twarzą w twarz godnej uwielbienia
Trójcy Przenajświętszej porusza Serce Twe uszczęśliwiającą
tkliwością a my, nędzni grzesznicy, my, którym ciało obniża lot
duszy, błagamy Cię, abyś oczyściła nasze zmysły, byśmy
nauczyli się już tu na ziemi, kosztować Boga z cudów
stworzenia. Amen.






Środa, 16 sierpnia - Wspomnienie św. Stefana
Węgierskiego, króla
Czwartek, 17 sierpnia - Wspomnienie św. Jacka,
prezbitera, PATRONA NASZEJ PARAFII

Sobota, 19 sierpnia - Wspomnienie św. Jana Eudesa,
prezbitera
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KARNAWAŁ PARAFIALNY na JACKOWIE
24-27 SIERPNIA
COROCZNY KARNAWAŁ PARAFIALNY
Czwartek: 6:00 P.M. - 10:00 P.M.
Piątek:
6:00 P.M. - 10:00 P.M.
Sobota:
1:00 P.M. - 10:00 P.M.
Niedziela: 1:00 P.M. - 10:00 P.M.
Losowanie Wielkiej Loterii niedziela godz. 9:30 PM.

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy
wszystkim naszym ofiarodawcom
za wszelkie ofiary złożone na
naszą bazylikę. W sposób
szczególny pragniemy
podziękować :
*Państwu A&E Haruza za ofiarę $300 dolarów;
*Państwu L&I Morari za ofiarę $150 dolarów;
*Państwu: E&G Szeszko, M&R Sytniewski , S.
Rembelinski, C. Lauerman, H&Z Szczepanski za
ofiarę $100 dolarów;
Wszystkim darczyńcom z całego serca serdecznie
dziekujemy, a naszą wdzięczność wyrażamy w
modlitwie. Niech dobry Bóg obficie Wam
błogosławi. Szczęść Boże!

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
Zapraszamy wszystkich wiernych na
nabożeństwo Fatimskie, które w tym
miesiącu wypada w niedzielę, 13
sierpnia po Mszy Św. wieczornej.

"Przychodzę zachęcić wiernych do
zmiany życia, aby nie zasmucali
grzechami swymi Zbawiciela, który
jest tak obrażany, aby odmawiali
różaniec, aby się poprawili i czynili
pokutę za grzechy.” (Matka Boża)
CHICAGO

Główna nagroda to
1.000,00 dolarów. Bilety na
loterię dostępne są w
zakrystii, w biurze
parafialnym, lub na
karnawale. Karnawał słynie
ze smacznych polskich
potraw: placków
ziemniaczanych, kiełbasy,
bigosu, golonki i gołąbków.
Jak co roku będą atrakcje
dla dzieci i dorosłych,
wesołe miasteczko, gry
losowe, zespoły z muzyką
do tańca i ogródek piwny.
Cały dochód karnawału
przeznaczony zostanie na potrzeby parafii. Donacje
pieniężne na karnawał można odliczyć od podatku.
Komitet karnawałowy zaprasza wolontariuszy
chętnych do pomocy. Za wszelką pomoc i
wielkoduszność z serca dziękujemy.

Bezpłatny wstęp i parking !
(dodatkowe parkingi: MB Financial Bank, US Bank, 5/3 Bank)

Serdecznie wszystkich zapraszamy
na wspólne świętowanie!
KARNAWAŁ PARAFIALNY 2017
Czas naszego parafialnego karnawału już blisko. Pragniemy
podziękować tym wszystkim, którzy przynoszoną na naszą
loterię karnawałową różnego rodzaju artykuły gospodarstwa
domowego i nie tylko. Dziękujemy przedstawicielom
restauracji, biznesów za udział w karnawale i za pomoc w
sponsorowaniu tej imprezy. Dziękujemy Bankom za
życzliwość i udostępnienie nam swoich parkingów. Zawsze
mile widziani są dla nas woluntariusze, którzy chcieliby
pomóc w przygotowaniu i podczas trwania karnawału.
Serdeczne „Bóg Zapłać” za Waszą troskę o dobro parafii.
Bilety na Wielką Loterię Fantową można zwracać do biura
parafialnego, do zakrystii lub wrzucić na tacę z ofiarami.

Niech Św. Jacek – nasz patron, prowadzi nas
drogami naszego życia nieustannie wskazując na
żywą obecność Jezusa Eucharystycznego
i Jego Matki.

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
AKTUALNOŚCI
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
I COLLECTION / I KOLEKTA - August 6, 2017/ 6 lipca, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
$3,703.00
Envelopes/Koperty:
Loose Check-Cash/Czeki-Gotówka:
$2,352.00

$6,055.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

($6,250.00)
($205.00)

Deficit / Deficyt

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty

$35,508.00

July 1 - August 6, 2017 / 1 lipca - 6 sierpień, 2017

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1 - August 6, 2017 / 1 lipca - 6 sierpień, 2017

Deficit / Deficyt (week 6 - 2017 /18)

$37,500.00
($1,992.00)

II COLLECTION: August 6, 2017 / II KOLEKTA: 6 sierpień 2017
Convent Renovation / Remont Domu Sióstr - Konwentu

$3,371.00
Thank you for your continued support!
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie!
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę,
13 sierpnia, II składka zostanie
przeznaczona na kolejny etap
przebudowy Domu Sióstr
(Konwentu).

„Bóg Zapłać” za Wasze nieustanne
wsparcie i ofiary!
ZRZESZENIE AMERYKAŃSKO-POLSKIE
zaprasza wszystkich zainteresowanych na
bezpłatne kursy przygotowujące do egzaminu
na obywatelstwo. Kursy rozpoczną się we
wrześniu. Zajęcia odbywać się będą na
północy i na południu Chicago. Po więcej
informacji dzwonić na nr telefonu: 773-282-1122 wew. 400

13 sierpnia 2017
SŁOWO PAPIEŻA FRANCISZKA

“Inny człowiek to dar do przyjęcia z
szacunkiem, ponieważ w nim, zwłaszcza
gdy jest on słaby i delikatny, Chrystus
wychodzi mi na spotkanie. ... Przebaczenie
wyzwala serce, pozwalając rozpocząć na
nowo; przebaczenie daje nadzieję, a bez
niego nie buduje się Kościoła”.

Papież Franciszek
PAPIESKA INTENCJA MODLITWY
NA SIERPIEŃ:

*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.
____________________________________________________

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

WYKŁADY O RODZINIE W BAZYLICE
„RODZINA, JEJ POWOŁANIE,
KONDYCJA I ZAGROŻENIA”
Z serii „Rozmowy Niedokończone”
Mamy zaszczyt zaprosić do naszej
bazyliki na serię wykładów, które
poprowadzi ks. Tadeusz Guz– kapłan,
filozof, teolog, profesor nauk
humanistycznych, nauczyciel akademicki
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

SPOTKANIA ODBĘDĄ SIĘ:
27 SIERPNIA – GODZ. 12:30 SUMA
PARAFIALNA
28 – 30 SIERPNIA – GODZ. 19:00 MSZA ŚW.
i „ROZMOWY NIEDOKOŃCZONE”
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
CHICAGO

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

