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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 - August 28
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 pokój na świecie;
TUESDAY / WTOREK - August 29
6:00 AM - ††For deceased Resurrectionists;
7:00AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - Health and blessings for Eva, Elvira, Elvia Esparza and
Family; †Ted Mitrenga on his Birthday;
7:00 PM - †Czesław Sienkiewicz;
WEDNESDAY / ŚRODA - August 30
6:00 AM - For blessings for Resurrectionists;
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Lidii, Pawła, Kordiana
i Wiktorka, oraz dla Ireny i Józefa; †Elżbieta Machalski Magro w
4. rocznicę śmierci;
8:00 AM - Health and blessings for Eva, Elvira, Elvia Esparza and
Family; ††Poor souls in purgatory;
7:00 PM - O nawrócenie grzeszników;
THURSDAY / CZWARTEK - August 31
6:00 PM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 AM - O liczne powołania kapłańskie i zakonne;
8:00 AM - Health and blessings for Eva, Elvira, Elvia Esparza and
Family;
7:00 PM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - September 1
6:00 AM - For the Holy Father;
7:00 AM - O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla Marii; O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Wiesława w
dniu urodzin; ††Anna i Jan Kościelniak; †Rodolf Dettlaff;
8:00 AM - Health and blessings for Eva, Elvira, Elvia Esparza and
Family; ††Michael Connolly Sr. & Jr.; ††Czajkowski & Gagola
Families;
5:30 PM - In reparation to the Sacred Heart of Jesus;
7:00 PM - †Krystyna Skrzynik;
FIRST SATURDAY / PIERWSZA SOBOTA - September 2
6:00 PM - For living benefactors and parents of Resurrectionists;
7:00 AM - Za zmarłych dobroczyńców i rodziców
zmartwychwstańców;
8:00 AM - Health and blessings for Eva, Elvira, Elvia Esparza and
Family;
11:30 AM - Mateusz Kupiec & Aneta Budzioch;
1:00 PM - Piotr Bychowski & Erin Stupka
4:00 PM - Juan Delgado & Jessica Pol
5:30 PM -††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Irene Bork; †Mike
Bialas;
7:00 PM - O zdrowie dla Urszuli; O zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Janiny i Stanisława; ††Za zmarłych z
rodzin: Kozów, Wojdaków, Rzeszutków, Żołędziów, Gąsiorów,
Baranów, Radłowskich i Owsińskich;
SUNDAY / NIEDZIELA - September 3
6:00 AM - ††Za zmarłych zmartwychwstańców;
7:30 AM - †Jan Plewa; †Rose M. Manicke;
9:00 AM - †Lucjan Milewski; †Andrzej Opila; †Maria
Kaczmarczyk w 23. rocznicę śmierci oraz za dusze zmarłych z
rodziny Kaczmarczyk;
10:45 AM - Health and birthday blessings for Maria Kopinski;
Health and blessings for Eva, Elvira, Elvia Esparza and Family;
† Alexis Jaynah Villasin;

12:30 PM - O Boże błogosławieństwo dla członków Koła Żywego
Różańcaa dla zmarłych o życie wieczne; Dziękczynna za otrzymane
łąski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łąski dla
Anny i Roberta Pyka z okazji 15. rocznicy ślubu; Dziękczynnobłagalna z okazji 22. rocznicy ślubu Iwony i Dariusza
Domaradzkich; ††Zofia i Józef Liszka; ††Janina i Jan Ostrowscy;
††Maria i Teodor Rappe;
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!
MAGDALENA & MICHAŁ CZARNIK

BAPTISM / CHRZEST ŚW.

Gabriel Bolesław Swica
Leon Bieniek
Benda Ling Chan
MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Adam Zajkowski & Barbara Piotrowska
Michael Knych & Agata Rybak
Wojciech Schab & Anna Kordas
SECOND CALL

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

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

21st Sunday in Ordinary Time

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
8/28 St Augustine of Hippo (354 - 430)
He was born in Thagaste in Africa of
a Berber family. He was brought up a
Christian but left the Church and embraced the Manichaean heresy, later
seeing how nonsensical it was and
becoming a Neoplatonist instead. He
led a wild and dissolute youth. He
took a concubine by whom he had a
son, Adeodatus. He had a brilliant
legal and acedemic career. At length,
through the prayers of his mother,
and the teaching of St Ambrose of Milan, he was converted back to Christanity. He was baptized in 387,
shortly before his mother’s death. He returned home to
Africa and led an ascetic life. He was elected Bishop of
Hippo and spent 34 years looking after his flock, teaching
them, strengthening them in the faith and protecting them
strenuously against the errors of the time. He wrote an
enormous number of works: the Office of Readings has
many extracts from them. He was declared a Doctor of
the Church by Pope Boniface VIII in 1308.

8/29 The Beheading of St John the Baptist
John the Baptist is the only saint in
the calendar (apart from St Joseph)
who has two feasts to himself. One,
in August, celebrates his death, and
one, in June, celebrates his birth.
And this is as it should be, for as
Christ himself said, John was the
greatest of the sons of men.

First Friday and Saturday of the Month
Friday Sept 1st is the first Friday
of the month; 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. On Saturday,
after the 8:00 AM Mass, we pray
the rosary.

POPE FRANCIS TWEET
We always need to rediscover God’s love
and mercy in order to develop
our relationship with Him.
CHICAGO

August 27, 2017
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;
Annabelle; Rosa Maria Santos; Dominik;

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

Next week, parishes throughout
the archdiocese will participate in
a national collection to complete
the final major project, the Trinity Dome, on the Basilica of the
National Shrine of the Immaculate Conception in Washington,
DC before its 100th anniversary
in 2020. Also known as America’s Catholic Church, the National Shrine is the largest
church in the United States and is a beacon of our faith to
the nearly 1 million who visit
and work in our nation’s
capital. More information on
this project can be found at
trinitydome.org and/or nationalshrine.org. Thank you
in advance for your support
of this initiative through the
second collection next week.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

21st Sunday in Ordinary Time

NEWS

August 27, 2017
The answer is Christ, who commands us to do what is
right and just (Is. 56:1).
The answer is Christ, who prayed to his heavenly Father, “so that all may be one...” (John 17:21).

Addressing the Sin of Racism
Recent events in Charlottesville have caused many to
realize the extent to which the sin of racism inflicts our
nation. We witnessed this past week a vile replay of
history at its worst. White Supremacism, AntiSemitism, Neo-Nazism, Fascism, and Racism are evil
and have no place in our nation, neighborhood, or heart.
Racism persists in many hidden ways. However, the
events in Charlottesville exposed how crude and blatant
racism is. We must call out the sin of racism.
Racism is real. Its effects are in each of us, in our
Church, and in our nation. Racism and its most extreme
expression in White Supremacism are toxic diseases
that underlie countless forms of division, violence and
hatred.
[21st Sunday: The sin of racism can be seen as one of
the “gates of the netherworld,” but the Church, founded
on the rock, shall conquer the evils of this world.]
Almost 40 years ago, the Bishops of the United States
wrote a Pastoral Letter on Racism. Among the many
things they discussed was the fact that “Racism is a sin:
a sin that divides the human family, blots out the image
of God among specific members of that family, and violates the fundamental human dignity of those called to
be children of the same Father.”
The fundamental problem is this: too often we are apt to
group people as either “us” or “them.” And when we
see another as “one of them,” we tend to act out of fear
– a fear of the unfamiliar and a fear that they will somehow harm us. This is the root from which racism too
easily springs.

The answer is Christ’s Kingdom where there are no divisions; where there is no separating us from them, and
where there is no fear of harm from “them.”

Improving Milwaukee Avenue
The Chicago Department of Transportation cordially invites you to attend an
open house public meeting concerning
improvements to Milwaukee Ave. from Logan Square to
Belmont Ave. The meeting will take place on Wednesday August 30, 2017 from 5:30 PM – 8:00 PM at Logandale Middle School, 3212 W. George St. For more information visit chicagocompletestreets.org

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.

National days of Observance
Aug 27….. Just Because Day
Aug 28….. Cherry Turnover Day
Aug 29….. Chop Suey Day
Aug 30….. Toasted Marshmallow Day
Aug 31.…. Trail Mix Day
Sep 01.….. Lazy Mom Day
Sep 02..… Tailgating Day

The Answer
The answer is Christ, who proclaimed the oneness of
the human family.
The answer is Christ, whose Church is a “house of
prayer for all peoples” (Is. 56:7).
The answer is Christ, who came to heal the divisions of
sin and death.
CHICAGO

BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

AKTUALNOŚCI

KILKA SŁOW OD KS. PROBOSZCZA

Drodzy Parafianie, Przyjaciele,
Goście Bazyliki św. Jacka
Chciałbym powitać Was w naszych
progach, życząc dobrego czasu w
trakcie trwania naszego corocznego
karnawału parafialnego. Dziękuję z
całego serca za Wasze przybycie. Jak
co roku jest dużo modlitwy i wspólnej
niezapomnianej zabawy. Jest to czas
na zawiązanie nowych przyjaźni oraz
odnowienie Ducha Bożego w naszej
wspólnocie i w nas samych.
Tegoroczny odpust i karnawał
parafialny przypada w pierwszym z trzech lat
przygotowania naszej parafii na Jubileusz 125 lecia parafii.
Pochylamy się podczas „Niedziel Katechatycznych” nad
treścią Dekalogu. Jest to wzmożony czas modlitwy za całą
wspólnotę parafialną, i abyśmy w miarę naszych sił i
możliwości umieli również dotrzeć i do tych, którzy są
pośród nas, ale jeszcze nie poznali prawdziwego Boga.
Wspólnotę naszą od początku cechowała miłość do Boga i
Jego wartości, do Kościoła, naszej Ojczyzny, do Braci i
Sióstr żyjących tu, na emigracji. Jackowo od zawsze było i
jest miejscem, gdzie mogliśmy znaleźć ostoję, spotkać
bratnią duszę, załatwić wszystko w ojczystym języku i czuć
się bezpiecznie, bo wśród swoich.
Jackowo to potoczna nazwa dzielnicy Avondale, w
której znajduje się Bazylika św. Jacka Odrowąża, polskiego
dominikanina, którego relikwie "przywędrowały" wraz z
grupą 40 rodzin w drugiej połowie XIX stulecia i wpisały się
na stałe w to miejsce. Dla wielu z nas to kościół na
Jackowie był pierwszą wspólnotą duchową, w której
odnaleźliśmy "skrawek" polskiej ziemi, jej tradycje,
zwyczaje. Jackowo to wiele wspomnień osób, które
tworzyły i tworzą nadal jego klimat.
Dzielnica się zmienia, ale wielu z nas pozostało i na zawsze
związało swoją emigracyjną przygodę z tym miejscem.
Dzielnica zmienia swój obraz i zaprasza każdego i
wszystkich do odnalezienia swego właściwego miejsca we
współtworzeniu "nowego oblicza" wspólnoty Jackowo i
dzielnicy Avondale.
Od początku parafii doroczną imprezą, która
zapraszała i gromadziła nas był m.in.: piknik parafialny. W
tym roku chcemy wspólnie pochylić się nad postacią św.
Jacka i podziękować za miniony czas, historię razem
tworzoną. Za naszych ojców, którzy w trudzie wznosili tak
wspaniałą, monumentalną świątynię, którzy budowali tę
historyczną dzielnicę.
Przed nami nowe wyzwania, którym chcemy stawić
czoła: zachować polski charakter naszej Bazyliki, stale
czynić naszą parafię wzorcową z racji jej powołania ,
odkrywać i tworzyć wspólnie jej niepowtarzalną tożsamość,
swoim przykładem życia promować kulturę nowego odnowionego w Chrystusie, człowieka. Pomóc tym, pośród
nas, którzy już o własnych siłach tego nie są w stanie
dokonać. Wiele radości i sukcesów, ale i wiele biedy pośród
nas. Tworzymy nowy obraz razem i nie
wyobrażam sobie, aby było inaczej. Bądźmy
razem, aby i razem tworzyć jedno Ciało w
Chrystusie, jakim jest Bazylika św. Jacka.

27 sierpnia 2017

ZAPROSZENIE NA PIKNIK CHARYTATYWNY

Drodzy Dobrodzieje i Przyjaciele
Domu Samotnej Matki w Chicago!
W drugą niedzielę września każdego roku
odbywa się Piknik Charytatywny na rzecz
Domu Samotnej Matki. W tym roku przypada
to 10 września. Sercem dnia jest Msza święta,
po której mają miejsce występy artystyczne
różnych zespołów muzycznych i tanecznych. Pod dużym
zadaszonym patio kilkaset osób może usiąść do posiłku przy
stołach. Uczestnicy Pikniku mają szansę wygrać atrakcyjne
nagrody w loterii fantowej. Dzieci mogą się bawić w dmuchanym
zamku do skakania i uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach
dla nich. To niektóre atrakcje, ale dokładamy wszelkich starań,
aby co roku Piknik przynosił radość i wesołe wspomnienia,
zarówno dorosłym, jak i dzieciom. W tym roku zaproszeni zostali
panowie z Chorągwi Potockiego, którzy towarzyszyć nam będą
już podczas Mszy świętej, a po obiedzie zaprezentują pokazy z
ćwiczeń rycerskich. Między innymi będziemy mogli zobaczyć
szermierczy pojedynek, pokaz konnych sprawności husarskich,
palenie z muszkietów. Inną atrakcją będzie mecz siatkówki:
lekarze kontra siostry z wolontariuszami. Sto procent dochodów
zdobytych przez Piknik jest przeznaczony na funkcjonowanie
Domu Samotnej Matce im. św. Rodziny w Chicago. Zapraszamy
do zabawy razem z nami. Staramy się zapewnić dobry czas
podczas Pikniku dla duszy, dla żołądka, dla oczu, dla uszu i dla
całej rodziny. Świętuj razem z nami. Zrób towarzyskie spotkanie
na pięknym terenie Casa Italia zapraszając tu swoich znajomych i
rodzinę. Prosimy informować o tym wydarzeniu w swoim miejscu
pracy, w sklepach, i w szkołach swoich dzieci. Jeśli nie możesz
uczestniczyć w zabawie, prosimy o Twoje wsparcie modlitewne.
Możesz też pomóc w Pikniku w inny sposób, na przykład
przekazując towary lub przez wolontariat, prosimy dzwonić pod
numer 773-574-1082. Jesteśmy wdzięczne za wszelką pomoc, za
każde dobre słowo oraz za każdą życzliwą myśl. Z modlitwą,

sr. Marta Cichoń MChR i sr. Krystiana Pucik MChR

Z wyrazami modlitewnej pamieci,
Ks. Stanisław Jankowski - proboszcz

CHICAGO
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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
od 28 do 30 sierpnia– godz. 19:00 Msza Św.
i „Rozmowy Niedokończone”
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

DNI EUCHARYSTYCZNE we WRZEŚNIU
Zapraszamy na nabożeństwa pierwszego piątku i soboty
miesiąca września
1 wrzesień - Pierwszy Piątek
Miesiąca - zachęcamy do
spowiedzi pierwszopiątkowej i
Komunii św. wynagradzającej za
grzechy osobiste i całego świata.
Msza Św. o godz. 19:00
2 wrzesień - Pierwsza Sobota Miesiąca - Arcybractwo Straży
Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza na
czuwanie w każdą I-szą sobotę miesiąca.

27 sierpnia 2017

KARNAWAŁ PARAFIALNY NA JACKOWIE
24-27 SIERPNIA
Sobota i Niedziela: 13:00 - 22:00
Losowanie Wielkiej Loterii- Niedziela godz. 21:00
Czas naszego parafialnego karnawału trwa. Zapraszamy
wszystkich serdecznie na nasze dalsze, wspólne świętowanie.
Dziękujemy tym wszystkim, którzy przybyli, by być częścią tego
karnawału. Dziękujemy tym, którzy przynieśli na naszą loterię
różnego rodzaju artykuły. Dziękujemy przedstawicielom
restauracji, biznesów za pomoc w
sponsorowaniu tej imprezy. Dziękujemy
bankom za życzliwość i udostępnienie nam
swoich parkingów. Dziękujemy
woluntariuszom, którzy zaoferowali swą
pomoc w przygotowaniu i którzy są z nami
podczas trwania karnawału. Serdeczne
„Bóg Zapłać” za Waszą troskę o dobro
naszej parafii.

Niech Św. Jacek, nasz patron Wam
błogosławi wypraszając potrzebne
łaski dla Was i Waszych
najbliższych. Szczęść Boże!
SŁOWO PAPIEŻA FRANCISZKA
“Zawsze bardzo potrzebujemy ponownego
odkrycia miłości i miłosierdzia Pana, aby
rozwijać swoją bliskość z Bogiem… Kiedy
jesteśmy trochę smutni, gdy wydaje się, że
wszystko idzie nie tak, pomyślmy: „Bóg
mnie kocha, On mnie nie opuszcza”.

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.

FESTIWAL "TASTE OF POLONIA 2017"

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 Ave.).
CHICAGO

Copernicus Center przy 5216 W. Lawrence
Ave. w Chicago zaprasza wszystkich na:
1-4 WRZESIEŃ - 4 DNI ZABAWY I MUZYKI

▪Muzyka na żywo na 4
scenach, ponad 30 zespołów
(rock, pop, jazz, polka,
reggae);
▪Wyśmienite
polskie
jedzenie i napoje;
▪Wiele atrakcji dla dzieci:
gry, zjazdy, karuzele;

GODZINY FESTIWALU:
1 wrzesień, Piątek: 5 - 10:30 pm
2 wrzesień, Sobota: 12 - 10:30 pm
3 wrzesień, Niedziela: 12 - 10:30 pm
4 wrzesień, Poniedziałek: 12 - 10 pm
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

AKTUALNOŚCI

FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
I COLLECTION / I KOLEKTA - August 20, 2017/ 20 lipca, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
$3,745.00
Envelopes/Koperty:
Loose Check-Cash/Czeki-Gotówka:
$3,186.00

$6,931.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

($6,250.00)
$681.00

Gain / Zysk

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty
July 1 - August 20, 2017 / 1 lipca - 20 sierpień, 2017

$47,498.00

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1 - August 20, 2017 / 1 lipca - 20 sierpień, 2017

Deficit / Deficyt (week 8 -2017 /18)

$50,000.00
($2,502.00)

II COLLECTION: August 20, 2017 / II KOLEKTA: 20 sierpień 2017
Convent Renovation / Remont Domu Sióstr - Konwentu

$4,150.00

27 sierpnia 2017

NASTĘPNA II KOLEKTA - OGŁOSZENIE
W przyszłym tygodniu wszystkie parafie
na terenie naszej archidiecezji wezmą
udział w ogólnokrajowej kolekcie na
rzecz ukończenia ostatniego, wielkiego
projektu
bazyliki
Narodowego
Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia w
Waszyngtonie. Jest nim kopuła Trójcy
Świętej sanktuarium. Ma ona zostać
ukończona przed 2020 rokiem, w setną rocznicę bazyliki.
To Narodowe Sanktuarium, znane również jako Kościół
Katolicki Ameryki, jest największym kościołem w Stanach
Zjednoczonych i jest latarnią morską naszej wiary dla blisko
jednego miliona osób, które każdego roku odwiedzają tę
świątynię i dla miliona innych, którzy odwiedzają ją i pracują
w stolicy naszego kraju. Więcej informacji na temat tego
projektu jest dostępnych pod adresem: trinitydome.org
lub nationalshrine.org. Z góry dziękujemy za Wasze
wsparcie tej inicjatywy przez złożenie ofiary w przyszłym
tygodniu, podczas II kolekty.

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

„Bóg Zapłać” za Wasze nieustanne wsparcie i ofiary!

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.
____________________________________________________

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

"ZŁOTE GODY"

Czy braliście ślub w 1967 roku i
zarejestrowaliście się już na
obchody swoich Złotych Godów?
Jeśli nie, to przypominamy, iż jest ostatni czas na rejestrację
małżeństw. Uroczysta Msza św. z okazji 50-tej rocznicy zawarcia
związku małżeńskiego odbędzie się w niedzielę 17 września o
godz. 14:45, w Katedrze Świętego Imienia (Holy Name
Cathedral) przy ulicy 735 N. State Street w Chicago. Dodatkowe
informacje można uzyskać po numerem tel.
312-534-8351 lub dzwoniąc do naszej kancelarii parafialnej.

ARCYBRACTWO STRAŻY HONOROWEJ
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
zaprasza w każdą pierwszą sobotę miesiąca, po Mszy Św.
wieczornej na czuwanie modlitewne o godz. 20:00.
___________________________________________________

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH
Spotkania formacyjne, połączone z modlitwą odbywają się
w każdą 3-cią niedzielę miesiąca o godz. 14:15. 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 19:00 odprawiana jest w naszej bazylice
Msza Św. w intencji osób uzależnionych.
___________________________________________________

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY
CHRYSTUSA
NOWY ROK KATECHETYCZNY 2017/18
Wszystkich zainteresowanych - dzieci i młodzież
chętnych do uczestnictwa w katechezie 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 do
20:00. Zapraszamy!!!
CHICAGO

W ostatnią sobotę każdego miesiąca zapraszamy na
Nabożeństwo, po Mszy Św. wieczornej w kaplicy.
___________________________________________________

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

