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MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - August 21
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; O opiekę Matki Najświętszej i Boże błogosławieństwo dla
Kasi i Javiera na nowej drodze życia;
8:00 AM - Health and blessings for Eva, Elvira, Elvia Esparza and
Family; For successful surgery for daughter;
7:00 PM - †Józefa Szpak; ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
TUESDAY / WTOREK - August 22
6:00 AM - Birthday blessings for Dawid Bobro;
7:00AM - O opiekę Matki Najświętszej i Boże błogosławieństwo dla
Kasi i Javiera na nowej drodze życia; ††Za dusze w czyśćcu
cierpiące;
8:00 AM - Health and blessings for Eva, Elvira, Elvia Esparza and
Family; Birthday blessings for Dawid Bobro; †Chester Zygmunt;
7:00 PM - ††Ignatzi & Anna Nowak; ††Za dusze w czyśćcu
cierpiące;
WEDNESDAY / ŚRODA - August 23
6:00 AM - †Rev. Joseph Wise;
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Lidii, Pawła, Kordiana i
Wiktorka, oraz dla Ireny i Józefa; O opiekę Matki Najświętszej i
Boże błogosławieństwo dla Kasi i Javiera na nowej drodze życia;
8:00 AM - Health and blessings for Eva, Elvira, Elvia Esparza and
Family; ††Poor souls in purgatory;
7:00 PM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
THURSDAY / CZWARTEK - August 24
6:00 PM - For vocations to priesthood and religious life;
7:00 AM - O opiekę Matki Najświętszej i Boże błogosławieństwo dla
Kasi i Javiera na nowej drodze życia;
8:00 AM - Health and blessings for Eva, Elvira, Elvia Esparza and
Family; ††Joseph & Bridget Connolly;
7:00 PM - †Ks. Edwin Karłowicz, C.R.;
FRIDAY / PIĄTEK - August 25
6:00 AM - †Rev. Chester Mitoraj, C.R.;
7:00 AM - O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Radosława
w dniu urodzin; ††Za zmarłych z rodziny Iwony;
8:00 AM - Health and blessings for Eva, Elvira, Elvia Esparza and
Family;
7:00 PM - †Ks. Frank Majewicz, C.R.;
SATURDAY / SOBOTA - August 26
6:00 PM - †Rev. Edward Dubel, C.R.;
7:00 AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - Health and blessings for Eva, Elvira, Elvia Esparza and
Family; †Leokadia Sadowski;
11:30 AM - Arkadiusz Ziarko & Joanne Kosycarz
1:00 PM - Greg Ryczek & Justyna Jachim
2:30 PM - Piotr Szczypta & Efstathia Maroulis
5:30 PM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Irene Bork; †Mike Bialas;
7:00 PM - †Rev. Jerzy Jedynak, C.R.;
SUNDAY / NIEDZIELA - August 27
6:00 AM - O opiekę M.B. Nieustającej Pomocy o powrót do zdrowia
i potrzebne łaski dla Eugenii i Alojzego Mroczkowskich i Ignacego
Pelczar;
7:30 AM - †Jan Plewa; †Rose M. Manicke;
9:00 AM - O zdrowie , błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla
Marii Kopińskiej w dniu urodzin; †Lucjan Milewski; †Eugeniusz
Chmielewski; †Andrzej Opila; †Andrzej Oblowski w 14. rocznicę
śmierci; †Genowefa Kamińska; †Eugenia Kopko; ††Zmarli z rodzin
Kamińskich i Kopko; ††Maria Kaczmarczyk, oraz zmarli z rodziny
Kaczmarczyk; ††Zofia Płoszaj i zmarli z rodziny Staszel;
10:45 AM - Health and blessings for Eva, Elvira, Elvia Esparza and
Family; Health and blessings for Mary Kopinski on her birthday;
†Alexis Jaynah Villasin; †Michael Connolly Sr.;

12:30 PM - Dziękczynno-błagalna dla Ireny i Tadeusza Czaja z
dziećmi i wnukami; Dziękczynna w 1. rocznicę ślubu Joanny i
Sebastiana Jędrzejewskich z prośbą o dalsze błogosławieństwo i
opiekę Bożą; Przez wstawiennictwo M.B. Częstochowskiej i Św.
Jacka o zdrowie i miłość dla Jacka Radkowskiego i Ewy
Borkowskiej z okazji urodzin i imienin, o dary Ducha Św. i mądrość
dla Nicole i Adama Sojdy, oraz Boże błogosławieństwo dla ich
rodzin i przyjaciół; ††Marek i Marian Mielenkiewicz; †Krzysztof
Bugaj; †Marianna Gondek; ††Zmarli z rodzin: Radkowski, Wach,
Gondek, Lekienta, Lasota, Rudnik, Antoń, Sojda, Podkowa,
Fudalewski i Fiedukiewicz;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian;

BAPTISM / CHRZTY

Joseph Alister Jurek
MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Alexander Ontiveros & Maricela Salgado
John Solan & Michelle Grayzeck
SECOND CALL

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

Arkadiusz Ziarko & Joanne Kosycarz
Greg Ryczek & Justyna Jachim
Piotr Szczypta & Efstathia Maroulis
PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

† Danuta Piotrowski;

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.

Feast of St. Hyacinth

NEWS

August 20, 2017

LITURGICALLY SPEAKING
8/21Pope St Pius X (1835 - 1914)
He was born in the village of Riese,
near Venice, one of ten children of a
very poor family. He was ordained
to the priesthood at the age of 23. He
was successively bishop of Mantua and of Venice, and
was elected Pope, against his wishes, in 1903.
He lived in great poverty even when he was Pope, and
preached sermons every Sunday in the courtyards of the
Vatican, to any who would listen. In his simplicity and
goodness of heart, he performed miracles even when he
was alive, and the clamor for his canonization started immediately after his death, on 20th August 1914, brokenhearted at the outbreak of the First World War.

8/22 Our Lady, Mother and Queen
8/23 St Rose of Lima (1586 - 1617)
She was born in Lima, in Peru. She lived a
life of selflessness and devotion from an
early age. She refused to marry, and became a Dominican tertiary at the age of
20. Her asceticism and her intense spiritual experiences excited the criticism of her friends and
family and the suspicion of the Church authorities.
She was the first person in the Americas to be canonized,
and is a patron saint of South America.

8/24 Saint Bartholomew, Apostle
He was born at Cana and brought by
the Apostle Philip to meet Jesus.
Nothing further is known for certain.
Eusebius speaks of him in India, but
the Roman Martyrology has him martyred in Armenia, skinned alive according to the Persian custom. Because his relics were
enshrined on the island in the Tiber that is principally
used as a hospital, he has become a patron saint of the
sick.

8/25 Saint Louis (1214 - 1270)
He became King of France (as Louis
IX) at the age of 12. He was married
and had eleven children, to whom he
gave an excellent upbringing. He was
noted for his spirit of prayer and penitence and for his love for the poor. He
undertook two unsuccessful crusades to
liberate Christ’s burial-place and on the second of these
he died, near Carthage, in the year 1270.
CHICAGO

St. Hyacinth
Parish Carnival
This year's St. Hyacinth
Parish Carnival will take
place this week, 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.

POPE FRANCIS TWEET
In Mary we see that humility is not a virtue
of the weak, but of the strong who don’t
have to treat others badly to feel important.
The journey of entrusting ourselves to
the Lord begins every day,
starting each morning.

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

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
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

Feast of St. Hyacinth

NEWS

Dear Sisters and Brothers,
For nearly 100 years, construction has continued on the National Shrine of the Immaculate
Conception in Washington, DC.
This “hymn in stone” has
served as a beacon of our faith
to the nearly 1 million who visit
it each year and to the millions more who visit and work
in our nation’s capital. Perhaps you have visited the
Shrine yourself. Mary’s Shrine, as it is often called, is
the largest Roman Catholic Church in North America
and is one of the ten largest churches in the world. Yet,
97 years after the laying of its foundation stone in 1920,
it remains unfinished.
This year, the United States Conference of Catholic
Bishops has asked our help funding the completion of
the Trinity Dome, the last remaining Shrine construction project. This “Crowning Jewel” will be adorned in
mosaic and will depict the Most Holy Trinity, the
Blessed Virgin Mary as the Immaculate Conception,
and a procession of saints who have an association with
America and the Basilica. More information on this project can be found at trinitydome.org and/or nationalshrine.org.
We have agreed to do our part in making this project a
success by taking up a second collection next weekend.
Our goal is to raise $600,000 to honor the Blessed
Mother by completing her Shrine and signifying to all
who see it that our country and its people are grateful
for her many graces. Thank you in advance for your
active support of this initiative.
You and your families continue to be in my prayers, and
I ask that you not forget to pray for me. With every
good wish I remain,
Sincerely yours in Christ,
Cardinal Blase J. Cupich Archbishop of Chicago

National days of Observance
Aug 20….. Chocolate Pecan Pie Day
Aug 21….. Senior Citizen and Spumoni Day
Aug 22….. Pecan Torte Day
Aug 23….. Sponge Cake Day
Aug 24…. Peach Pie and Waffle Day
Aug 25….. Banana Split Day
Aug 26….. Toasted Marshmallow Day
CHICAGO
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PRAY FOR THE SICK
MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Monika Krzyzewski, Rev. Michal
Osuch, Rev. Francis Rog,
Bp. Robert Kurtz, Edward Jaskóła,
Maria Wietrzak, Mary Kopinski;
Sebastian Jędrzejewski; Bożena Jagielska

Congregation of the Resurrection
Annual Fund Raiser
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 .

Taste of Polonia! - This Labor
Day Weekend 9/01-9/04
Great food, Music and Kid’s zone!
Face painting, Balloons, Music
Lessons, Theatre Performances,
Contests, and much more...
Tickets at http://copernicuscenter.org/taste-of-poloniafestival-2017/ or at the door.

St. Hedwig Class of 1967 Reunion

SEPTEMBER 16
The St. Hedwig class of 1967 is having a 50 year reunion on Saturday, September 16, 2017. Celebration
will begin with a 5 pm Mass at St. Hedwig followed by
a reception (location to be determined). If you are a
St. Hedwig graduate from the class of 1967 or know
any graduates from the class of 1967, please contact
Joyce (Pasko) Ukleja at bigjudy2@aol.com.

PUT A SMILE ON YOUR FACE
While driving in Pennsylvania , a
family caught up to an Amish carriage.
The owner of the carriage obviously had a sense of humor, because attached to the back of the carriage was a
hand printed sign... 'Energy efficient vehicle: Runs on
oats and grass. Caution: Do not step in exhaust.’
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

UROCZYSTOŚĆ PATRONALNA ŚW. JACKA

AKTUALNOŚCI

CUDA ŚW. JACKA

WSPOMNIENIA LITURGICZNE TEGO TYGODNIA

Poniedziałek, 21 sierpnia
- Wspomnienie św. Piusa X, papieża

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Uroczystość Patronalną św.
Jacka. O tym, który wskrzeszał krowy i konie opowiada Marcie
Paluch o. Tomasz Gałuszka, dominikanin.
Co ma św. Jacek do pierogów? To legenda?
W każdej legendzie jest źdźbło
prawdy. Ta jest oparta na
opowieściach z "Żywotu św. Jacka"
autorstwa lektora Stanisława.
Dzieło to powstało w latach 50.-70.
XIV w. i jak na razie jest
podstawowym źródłem wiedzy o
życiu św. Jacka. W księdze opisano wydarzenia m.in. z 13
lipca 1238 roku. Został on wtedy zaproszony do miejscowości
Kościelec, 27 km od Krakowa. Tego dnia rozpętała się
gwałtowna burza z gradobiciem, która całkiem zniszczyła
zboże na polach. Ludzie byli zrozpaczeni, groziła im
gigantyczna bieda i głód. Św. Jacek powiedział, żeby poszli się
modlić. Następnego dnia zniszczone kłosy podniosły się i
zbiory zostały uratowane. Tyle mówi lektor Stanisław.
A reszta?
Reszta to legenda, według której z tego zboża zrobili mąkę, z
niej pierogi, którymi ugościli św. Jacka. Jest też druga historia,
związana z najazdem tatarskim na Kraków w 1241 r. Mówi, że
w tamtym czasie św. Jacek karmił krakowian pierogami. Co
nie jest wykluczone, bo dominikanie dobrze gospodarzyli,
mieli zaopatrzone spichlerze i z pewnością wspomagali
mieszkańców splądrowanego miasta. Ślady tych zabudowań z
czasów św. Jacka powoli odkrywamy dzięki badaniom
archeologa krakowskiego dr. Dariusza Niemca. Ta opowieść
jest prosta i symboliczna zarazem. Jacek jest od rzeczy
zwykłych, prozaicznych. I dlatego łatwo można go zrozumieć i
polubić. Większość z nas wiedzie normalne życie, nie
ubarwione spektakularnymi wydarzeniami. To jest naturalne i
tu właśnie najczęściej można spotkać Boga.
Dokonał wielu takich prozaicznych cudów?
Kilkadziesiąt, te średniowieczne zostały zebrane przez lektora
Stanisława.
Można mu wierzyć?
To bardzo wiarygodne źródło. Po opisie każdego cudu podawał
wyczerpująca listę świadków: zakonników, radnych miejskich
itd. W księdze czytamy m.in., że święty ożywił kilku
topielców. Do dominikanów i ich biura cudów, w którym
spisywało się w latach 60. XIII wieku te relacje, przychodziło
mnóstwo ludzi z dość prozaicznymi historiami.
Jakimi?
Np. kobieta, której zdechła krowa. Mówiła, że modliła się przy
grobie św. Jacka, poszła potem do domu i zaczęli z rodziną już
oporządzać nieszczęsne stworzenie, kiedy nagle krowa ożyła...
Wydawałoby się, że krowa to nie sprawa dla świętego. Ale my
patrzymy na to z perspektywy ludzi sytych. W średniowieczu
dla biednej wieśniaczki brak krowy oznaczał śmierć jej
rodziny. Było też wskrzeszenie konia przez naszego świętego...
Jego hasło brzmi: nie ma rzeczy nieważnych, a święci nie
zajmują się tylko tym, co wspaniałe i wzniosłe. Nie. Ważna jest
krowa, koń, zboże. To modelowa realizacja zaleceń Ewangelii.
Fragment z Gazety Krakowskiej 15 sierpnia, 2013
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 Wtorek, 22 sierpnia
- Wspomnienie NMP Królowej
 Środa 23 sierpnia
- Wspomnienie św. Róży z Limy, dziewicy
 Czwartek, 24 sierpnia
- Święto św. Bartłomieja, Apostoła
 Piątek, 25 sierpnia
- Wspomnienie św. Ludwika, króla


Sobota, 26 sierpnia - Uroczystość Matki Bożej
Częstochowskiej

Książę opolski Władysław
wybudował na Jasnej Górze klasztor
dla paulinów w 1382 r. Dał im obraz
Matki Bożej czczony na jego zamku.
Obraz zasłynął cudami, szczególnie
od czasów obrony Jasnej Góry przed
Szwedami (1655). W 1717 r. obraz
został uroczyście ukoronowany i
Jasna Góra stała się głównym
ośrodkiem kultu Matki Bożej w
Polsce, do którego teraz zmierzają
pielgrzymi z całego świata. Teksty
mszalne wysławiają opiekę Matki
Bożej nad Polską i porównują twierdzę jasnogórską z Syjonem,
siedzibą arki przymierza w Starym Testamencie.
W naszej bazylice również znajduje się słynący łaskami
wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej poświęcony przez Jana
Pawła II i ukoronowany złotymi koronami, poświęconymi przez
kardynała Stanisława Dziwisza, a nałożonymi na skronie Dzieciątka
Jezus i Matki Bożej przez kardynała Franciszka George 31 sierpnia
2008 roku.

Niech Matka Boża Częstochowska uprasza wszystkim
emigrantom potrzebne łaski w życiu naszych rodzin i
całego naszego narodu. „Maryjo Królowo Polski módl
się za nami....Jestem przy Tobie. Pamiętam. Czuwam.”
AKT ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ
"Matko Jezusa i Matko moja, Maryjo. Idąc za wzorem
Sługi Bożego Jana Pawła II, i ja chcę Ci dziś
powiedzieć: cały jestem Twój. W Twoim Niepokalanym
Sercu składam całego/całą siebie, wszystko, czym
jestem: swój umysł, swoją wolę, swoje ciało, emocje,
myśli, pragnienia, całą swoją przeszłość od chwili
poczęcia i całą swoją przyszłość, swój krok, każdą
chwilę swojego życia. Ty, Najlepsza Matko, kształtuj
mnie, ochraniaj od zła, prowadź, posługuj się mną do
budowania Królestwa Twojego Syna, Jezusa Chrystusa
- jedynego Zbawiciela świata, mojego Zbawiciela, od
którego pochodzi wszelkie dobro, prawda i życie.
Matko Boża Jasnogórska miej mnie zawsze w swej
opiece. Amen”.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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WYKŁADY O RODZINIE
„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!

Poznaj plany rozwoju Jackowa
Miejski Departament Transportu
zaprasza na spotkanie
poświęcone planom rozwoju
rejonu ulicy Milwaukee na
odcinku od Logan Square do
ulicy Belmont. Władze miasta
chcą
poznać
opinie
mieszkańców na temat aktualnego stanu dzielnicy i
perspektyw jej rozwoju.
Spotkanie odbędzie się w środę, 30 sierpnia w
Logandale Middle School przy 3212 W. George Street
w godz. 17.30-20.00. Wstęp wolny.
Więcej informacji w witrynie:chicagocompletestreets.org
(otwórz zakładkę: Projects, a następnie Active Projects i
kliknij na opcję North Milwaukee Avenue).

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy
wszystkim naszym ofiarodawcom za
wszelkie ofiary złożone na naszą
bazylikę. W sposób szczególny
pragniemy podziękować :
*Wszystkim członkom grupy Koła Żywego Różańca za
niezwykle hojną ofiarę w wysokości $1000 dolarów;
*Panu B. Kawa - Bruno Constraction za hojną ofiarę w
wysokości $300 dolarów;
*Pani C. Lauerman za ofiarę $250 dolarów oraz Pani
J.Szyszka za ofiarę $200 dolarów;
*Państwu J&W Zyzda i Pani K. Ciesielski, za ofiarę
$100 dolarów;
Wszystkim darczyńcom z całego serca serdecznie
dziekujemy, a naszą wdzięczność wyrażamy w
modlitwie. Niech dobry Bóg obficie Wam błogosławi.
CHICAGO
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KARNAWAŁ PARAFIALNY na JACKOWIE
24-27 SIERPNIA
Czwartek i Piątek:
6:00 P.M. - 10:00 P.M.
Sobota i Niedziela:
1:00 P.M. - 10:00 P.M.
Losowanie Wielkiej Loterii Niedziela godz. 9:30 PM.
Główna nagroda to 1.000,00 dolarów. Cały dochód
karnawału przeznaczony zostanie na potrzeby parafii.
Donacje pieniężne na karnawał można odliczyć od
podatku. Za wszelką pomoc i wielkoduszność z serca
dziękujemy.
**********************************

MSZA ŚWIĘTA ODPUSTOWA
KU CZCI ŚW. JACKA
NIEDZIELA, 27 SIERPNIA
GODZ. 12:30 P.M.
***********************************

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

Serdecznie wszystkich zapraszamy
na wspólne świętowanie!

KILKA SŁÓW
OD KSIĘDZA JANA MIKULSKIEGO
Z okazji zbliżającego się święta Patrona Parafii na
Jackowie, pragnę przesłać serdeczne życzenia
wszystkim duszpasterzom, na czele z ks. Proboszczem Stanisławem, oraz wszystkim parafianom.
Równocześnie pragnę podziękować za wszelką
życzliwość, której doświadczyłem podczas mojej
ostatniej wizyty w Chicago, oraz za finansowe
wsparcie inicjatywy pomocy dzieciom z rodzin ubogich oraz z Domu Dziecka w Tarnowie. W imieniu
tych dzieci składam serdeczne podziękowanie tym
wszystkim, którzy złożyli swoje ofiary na moje ręce
w niedzielę 9 lipca br. Dzięki nim możemy skuteczniej pomagać tym dzieciom w ich wychowaniu i
kształtowaniu ich osobowości w duchu chrześcijańskim. Niech Bóg wynagrodzi waszą dobroć.
Zapewniam o mojej modlitwie w waszych intencjach,
ks. Jan Mikulski z diecezji Tarnowskiej
- proboszcz w Niedomicach
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

UROCZYSTOŚĆ PATRONALNA ŚW. JACKA

AKTUALNOŚCI

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
I COLLECTION / I KOLEKTA - August 13, 2017/ 13 lipca, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
$3,061.00
Envelopes/Koperty:
Loose Check-Cash/Czeki-Gotówka:
$1,998.00

$5,059.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

Deficit / Deficyt

($6,250.00)
($1,191.00)

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty
July 1 - August 13, 2017 / 1 lipca - 13 sierpień, 2017

$40,567.00

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1 - August 13, 2017 / 1 lipca - 13 sierpień, 2017

Deficit / Deficyt (week 67- 2017 /18)

$43,750.00
($3,183.00)

II COLLECTION: August 13, 2017 / II KOLEKTA: 13 sierpień 2017
Convent Renovation / Remont Domu Sióstr - Konwentu

$3,048.00
Thank you for your continued support!
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie!
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę,
20 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.

20 sierpnia 2017

SŁOWO PAPIEŻA FRANCISZKA
“Gdy doświadczamy czegoś, co sprawia
nam cierpienie, posłuchajmy głosu Jezusa w sercu: „Nie bój się, idź naprzód!
Jestem z tobą!” … Jezus nie zostawia
nas samych, ponieważ jesteśmy dla
Niego cenni”.
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

w naszej Bazylice

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

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

ZAPISY DO NASZYCH POLSKICH SZKÓŁ
Przez cały czas trwają zapisy do
Polskiej Szkoły Sobotniej kard. St.
Wyszyńskiego i do Niedzielnej Szkoły
Katechetycznej Św. Jacka
na katechezę. Formularze do zapisu dziecka do
szkół są dostępne w kancelarii parafialnej.
Zapraszamy. Po bliższe informacje prosimy dzwonić
do biura parafialnego pod nr tel. 773 342-3636 .
CHICAGO

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

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

