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MASS SCHEDULE / MSZE ŚWIĘTE
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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.)
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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.);
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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 7
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 - For successful operation for Fr. Steve;
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo i nieustanną opiekę Matki
Bożej oraz o wynagrodzenie Panu Bogu za wszystkie grzechy w
rodzinie Zofii; †Karol Jack;
TUESDAY / WTOREK - August 8
6:00 AM - For successful operation for Fr. Steve;
7:00AM - ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - Health and blessings for Fr. Steve;
7:00 PM - O Boże błogosławieństwo i nieustanną opiekę Matki
Bożej oraz o wynagrodzenie Panu Bogu za wszystkie grzechy w
rodzinie Zofii; †Karol Jack; †Józefa Bolesto w 24 rocznicę śm.;
WEDNESDAY / ŚRODA - August 9
6:00 AM - Health and blessings for Fr. Steve;
7:00 AM - O zdrowie i dary Ducha Św. dla Lidii, Pawła,
Kordiana i Wiktorka, oraz dla Ireny i Józefa; ††Wacław, Józef,
Teofila, Antoni Myśliwiec;
8:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 PM - †Karol Jack; †Leonarda Bolesto w 24 rocznicę śm.;
THURSDAY / CZWARTEK - August 10
6:00 PM - For vocations to priesthood and religious life;
7:00 AM - O zdrowie i Bożą opiekę dla ks. Stefana;
8:00 AM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 PM - †Karol Jack;
FRIDAY / PIĄTEK - August 11
6:00 AM - Health and blessings for Fr. Steve;
7:00 AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony;
8:00 AM - For blessings for Resurrectionists;
7:00 PM - O szczęśliwe i bezpieczne pielgrzymowanie dla
Marlenki Gaj; †Karol Jack;
SATURDAY / SOBOTA - August 12
6:00 PM - ††Poor souls in purgatory;
7:00 AM - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla córki Marii
w dniu urodzin; ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - Health and blessings for Fr. Steve;
11:30 AM - Tomasz Potok & Beata Folfas
1:00 PM - Vito Cinquepalmi & Marisa Astorga
2:30 PM - Martin Tytko & Olga Golebiewski
4:00 PM - Paweł Bogucki & Lucyna Laskowska
5:30 PM -††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Irene Bork; †Mike
Bialas;
7:00 PM - †Karol Jack;
SUNDAY / NIEDZIELA - August 13
6:00 AM - ††Za zmarłych zmartwychwstańców;
7:30 AM - †Francisca Parra; †Maria Cortez;
9:00 AM - †Lucjan Milewski; †Andrzej Opila;
10:45 AM - †Alexis Jaynah Villasin;
12:30 PM - ††Marek i Marian Mielenkiewicz; †Nicole
Rozmysłowicz;
5:00 PM - For parishioners;
6:30 PM - Za parafian; Za wstawiennictwem M.B. Fatimskiej o
uzdrowienie Artura Piotrowskiego i o błogosławieństwo i
opiekę dla męża Waldemara Piotrowskiego; O opiekę M.B.
Fatimskiej i ulgę w cierpieniu dla Pelagii Wasilewskiej;

O wyniesienie na ołtarze Bogdana Jańskiego i za jego
wstawiennictwem o potrzebne łaski dla Artura i Asi
Piotrowskich oraz dla Bogdana; †Zbigniew Feliciak;
†Wojciech Młyński; †Mieczysław Wróbel; †Helena Skiba;
†Zygmunt Ziółkowski;

BAPTISM / CHRZTY

Zoey Mia Karas
MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

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

Cesar Camarillo & Rina Robledo
THIRD CALL

Tomasz Potok & Beata Folfas
Vito Cinquepalmi & Marisa Astorga
Martin Tytko & Olga Golebiewski
Paweł Bogucki & Lucyna Laskowska
PRAY FOR THE DECEASED /
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

† Maciej Zasadzki; † Krystyna Siemieniec;
† Krzysztof A. Bugaj;
† Joan J. Voland;

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

Transfiguration of the Lord

NEWS

LITURGICALLY SPEAKING
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PRAYER CORNER

th

8/6 Sunday of the 18 week
8/7 Pope St Sixtus II and his companions ( - 258)
Sixtus was elected Pope in 257. Twelve
months later, on 6th August, as he was
celebrating Mass in the catacomb of St
Calixtus, he was seized by the authorities
(it was the time of Valerian’s persecution)
and beheaded along with four of his deacons. He was buried in the same catacomb.

St Cajetan (1480 - 1547)
He was born in Vicenza and became a
priest at the age of 36. He worked hard for
the poor and the sick and for the reform of
the Church; with this last aim in mind, he
founded a congregation of secular priests
which became known as the Theatines.

8/8 St. Dominic (1170-1221)
He was born in Castile (part of modern
Spain) and became a canon of the cathedral of Osma. He accompanied his bishop
(Diego de Azevedo) in a mission of
preaching against the Albigensian heresy,
which was then strong in southern
France. While the official missions lived
in formality and splendour, Dominic and
Diego lived in extreme poverty, and prepared with great
diligence for the debates that they held with their opponents. When the suppression of Albigensianism was undertaken by invasion and war of a particularly savage
kind, Dominic continued to try to preach and persuade.
In 1216 he founded the Order of Preachers, dedicated to
saving souls by preaching and persuasion.

8/9 St. Teresa Benedicta of the Cross
8/10 St Laurence ( - 258)
8/11 Saint Clare (1193/4 - 1253)
She was born at Assisi and came under
the influence of Saint Francis. She left
home at the age of 18 and, under Francis’s guidance, began a community that
grew to become the order of the Poor
Clares (she was later joined both by her
sister and by her widowed mother).

8/12 Saint Jane Frances de Chantal (1572 - 1641)
Blessed Isidore Bakanja (1886 - 1909)
Saint Muredach & Saint Attracta
CHICAGO

Prayer on the Feast
of St. Dominic
May God the Father, who made us,
bless us. May God the Son, who redeemed us, send healing into our
midst.
May God the Holy Spirit, who gives us life, move
within us.
May God give us eyes to see to God, ears to hear God,
and hands to bring God’s work into the world.
May we walk with God and preach the word of God to
all.
May the angel of peace watch over us and lead us at last
by God's grace to the eternal Kingdom.

POPE FRANCIS TWEET
When we need help, let us turn to the
Father who always looks on us with love
and never abandons us.

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

Transfiguration of Our Lord Jesus Christ

NEWS

30th annual Pilgrimage to the Sanctuary
of Our Lady of Czestochowa
in Merrillville, IN
WHEN August 12-13 The opening
Eucharist is in the St. Michael
Church at 7:30 AM 8235 S South
Shore Drive Chicago, IL 60617 (E 83rd
St South Shore Drive, Chicago)
The Walk starts right after.
DISTANCE: 32 miles
FROM: 8235 S South Shore
Drive Chicago, IL 60617 (E 83rd St
South Shore Drive, Chicago)
THROUGH: Our Lady of Ludźmierz in Muster
(Carmelite Fathers) 1628 Ridge Road Munster, IN
46321 – U.S.A www.carmelitefathers.com
TO: Our Lady of Czestochowa Shrine (Salvatorian Fathers) 5755 Pennsylvania St. Merrillville, Indiana 46410

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

August 6, 2017

Just a reminder
Over the past few years, the wearing of
hats and caps by men in all situations, has
become common place. However, it is a
long standing custom that on entering a
Catholic Church, men should remove hats
or caps or any head covering out of respect for the
Blessed Sacrament which is reserved in the Tabernacle.
Also the chewing of gum or eating of any kind in church
is inappropriate. We appreciate your understanding.
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

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

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.

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

PUT A SMILE ON YOUR FACE
A minister parked his car in a noparking zone in a large city because
he was short of time and couldn't
find a space with a meter.
Then he put a note under the windshield wiper that read:
'I have circled the block 10 times. If I don't park here, I'll
miss my appointment. Forgive us our trespasses.'
When he returned, he found a citation from a police officer along with this note 'I've circled this block for 10
years. If I don't give you a ticket I'll lose my job. Lead us
not into temptation.'
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

AKTUALNOŚCI

WSPOMNIENIA LITURGICZNE TEGO TYGODNIA

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE - ROZWAŻANIE

„Jego twarz zajaśniała jak
słońce, odzienie zaś stało
się białe jak światło"
( Mt17,2)

Bóg nie dopuszcza na człowieka
krzyża przez zaskoczenie.
Najpierw przygotowuje jego
serce objawiając mu swoją
Boską miłość, dzięki której
człowiek będzie mógł przyjąć
próbę i przejść przez nią
zwycięsko. Tę Boża pedagogię
obserwujemy w dzisiejszej

Ewangelii.
Wobec zbliżającej się klęski Jezus wspina się wraz
z uczniami „na górę wysoką”, aby spotkać Ojca. „Obłok
świetlany” to znak Jego obecności. Uczniowie, nie gotowi
na przyjęcie klęski krzyża, przeżywają na nowo widzenie
proroka Daniela: „Oto na obłokach nieba przybywa jakby

Syn Człowieczy. [...] Powierzono Mu panowanie, chwałę
i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i
języki”. Świadectwo o Synu Bożym wydają samą swoją

obecnością dwie największe postacie Starego Testamentu:
„Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim”. O czym?
Inny ewangelista precyzuje: „mówili o Jego odejściu”, a
więc o wydarzeniu paschalnym, którego miał dokonać w
Jerozolimie. Piotr, Jakub oraz Jan ujrzeli Jezusa w chwale
Ojca i usłyszeli ojcowski
głos: „To jest mój Syn

umiłowany, w którym mam
upodobanie,
Jego
słuchajcie”. W ten sposób

zostali przygotowani przez
wydarzenie na Taborze na
zgorszenie męki i klęski,
„jako naoczni świadkowie
Jego wielkości”, którzy byli „z Nim na górze świętej”.
Jeżeli nie przyjmujemy Bożego umocnienia – tak
jak nie przyjęli go w pełni trzej apostołowie, gdyż posnęli –
wówczas nie jesteśmy zdolni dźwigać naszego krzyża.
Wtedy pod ciężarem krzyża rodzi się w nas bunt,
rezygnacja i chęć ucieczki. Taka była również pierwsza
reakcja uczniów w zetknięciu się z męką i śmiercią ich
Mistrza. Również i nam grozi duchowe usypianie. Mogą
usypiać nas tanie pochwały, drobne sukcesy i osiągnięcia.
Łatwo usypia poddanie się konsumpcji i doznaniom
zmysłowym. Możemy wówczas nie zdawać sobie sprawy, że
nasze zadowolenie z siebie i swojej wiary, z życia
duchowego jest złudną iluzją, niezrozumiałym rytuałem.

6 sierpnia 2017

Wtorek, 8 sierpnia - Wspomnienie
św. Dominika, prezbitera

Święty Dominik urodził się około 1170 r. w Hiszpanii,
został kapłanem i kanonikiem w Osma, gorliwie
pracował nad sobą i nad bliźnimi, głosząc im słowo
Boże. Założył Zakon Kaznodziejski oparty na regule św.
Augustyna, który przyczynił się do odrodzenia
średniowiecznego Kościoła. Zmarł 6 sierpnia 1221 r.

„W Nim spotkałem człowieka, który w całej pełni realizował zasady życia
Apostołów. Nie wątpię, że przyłączył się do ich chwały w niebie" - słowa

papieża Grzegorza IX, który blisko znał św. Dominika i osobiście chciał
przewodniczyć uroczystościom pogrzebowym.

Środa, 9 sierpnia - Wspomnienie św. Teresy
Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy,
patronki Europy (Edyta Stein)



Edyta Stein urodziła się we Wrocławiu w 1891 r. w
żydowskiej rodzinie. Od wczesnych lat, wybitnie zdolna
kształciła się. Mimo dobrego świadectwa wiary swojej
matki, odrzuciła judaizm. Jednak cały czas poszukiwała
prawdy aż znalazła ją w Kościele katolickim. Przyjęła chrzest i
bierzmowanie. Prowadziła głębokie życie duchowe i naukowe. Mając 42
lata, wstąpiła do Karmelu w Kolonii i otrzymała imię Teresy Benedykty od
Krzyża. Ze względu na prześladowania hitlerowskie przeniosła się do
klasztoru w Holandii, została jednak aresztowana i wywieziona do
Oświęcimia. Szykując się na tę drogę, wyraziła życzenie oddania swojego
życia również za swój naród – za naród żydowski. Została zagazowana 9
sierpnia 1942 r. Napisała wiele książek i artykułów zarówno z dziedziny
filozofii, jak i mistyki. Całe swoje późniejsze życie z Chrystusem
przeżywała w tajemnicy Jego krzyża, widząc w nim największą mądrość i
nadzieję. Na ołtarze została wyniesiona przez Jana Pawła II beatyfikowana w 1987 r., a kanonizowana w 1998 r. Została też
ogłoszona patronką Europy.


Czwartek, 10 sierpnia - Wspomnienie św. Wawrzyńca,
diakona i męczennika

Piątek, 11 sierpnia - Wspomnienie
św. Klary, dziewicy

Św. Klara pochodziła z zamożnej rodziny z Asyżu. Po
złożeniu ślubów zakonnych pod wpływem św. Franciszka z
Asyżu założyła pierwszy Zakon Ubogich Pań, dziś
zwanych klaryskami. Klara została kanonizowana w dwa
lata po swojej śmierci. Swoje żarliwe modlitwy wspierała
surowym życiem, częstymi postami i nocnymi czuwaniami. Dokonywała
cudów już za życia - cudownie rozmnożyła chleb dla głodnych sióstr,
uzdrawiała je, wyjednała im opiekę Jezusa.


Sobota, 12 sierpnia - Wspomnienie św. Joanny
Franciszki de Chantal, zakonnicy

ks. Leszek Smoliński

CHICAGO
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PODZIĘKOWANIE

"Jacku, Syna mego zabierasz a Mnie tutaj
zostawiasz?" (Matka Boża)

TRIDUUM KU CZCI ŚW. JACKA ODROWĄŻA
Patrona naszej Bazyliki
Przed uroczystością odpustową ku czci świętego Jacka,
od czwartku do soboty - 17, 18 i 19 sierpnia, przed i
podczas wieczornej Mszy Świętej od godziny 6:45 PM
odbędzie się w naszej bazylice triduum. Zapraszamy
wszystkich bardzo serdecznie do udziału w tych
modlitewnych spotkaniach, wraz z
nabożeństwem o uzdrowienie, które
poprowadzi ks. Jan Reczek z
Krakowa. Zachęcamy by skorzystać z
duchowego przygotowania do naszego
dorocznego odpustu parafialnego.
ZAPRASZAMY!

XXX PIESZA PIELGRZYMKA MARYJNA
CHICAGO - MUNSTER - MERRILLVILLE, IN
Piesza Pielgrzymka Polonijna do Sanktuarium Matki
Bożej Częstochowskiej w Merrillville w stanie Indiana
odbędzie się tradycyjnie w drugą sobotę i niedzielę
sierpnia, w dniach 12-13 sierpień. Tegoroczne zawołanie
pielgrzymkowe to: "ODMAWIAJCIE CODZIENNIE
RÓŻANIEC”. Pielgrzymka rozpocznie się jak co roku,
Mszą św. o godz. 7:30 rano, w Kościele św. Michała w
Chicago (83rd & S. Shore Drive). Długość całej trasy
wynosi 32 mile (ok. 54 km). Zapisy na pielgrzymkę do 10
sierpnia w wielu miejscach, między innymi w naszej
bazylice - w zakrystii i kancelarii
parafialnej.
Opłaty: $45 dorosły, $25 dzieci
do lat 10.
Osoby, które nie zapiszą się, nie
będą dopuszczone do udziału w
pielgrzymce !!
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
www.polonijnapielgrzymka.com.
CHICAGO

Serdeczne "Bóg Zapłać"
składamy wszystkim naszym
ofiarodawcom za wszelkie
ofiary złożone na naszą
bazylikę. W sposób
szczególny pragniemy
podziękować :
*Pani C. Lauerman i Państwu A&M Pawlusiewicz za
ofiarę$250 dolarów;
*Państwu: M&R Sytniewski , D&B Gibala, K. Ziaja
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!

KARNAWAŁ NA JACKOWIE
24-27 SIERPIEŃ
Tegoroczny parafialny karnawał
odbędzie się w dniach od 24 do
27 sierpnia. Jak co roku
przewidziane są rozmaitości dla
dzieci i dorosłych, wesołe
miasteczko, dużo jedzenia, gry
losowe, zespoły na żywo z
muzyką do tańca i ogródek
piwny. W czwartek i piątek karnawał otwarty będzie od
18:00 i potrwa do 22:00. W sobotę i niedzielę początek
karnawału o godz. 13:00. Zapraszamy wszystkich na
wspólne świętowanie. Karnawał słynie ze smacznych
polskich potraw: placków ziemniaczanych, kiełbasy,
gołabków, golonki i bigosu. Będzie również możliwość
spróbowania kuchni meksykańskiej. W programie
słynna Wielka Loteria. Losowanie odbędzie się w
niedzielę o godz. 9:30 wieczorem. Główna nagroda to
$1.000,00. Mile widziani wolontariusze i sponsorzy
pikniku, którzy chcieliby zareklamować tym samym
swój biznes. Cały dochód karnawału przeznaczony
zostanie na potrzeby parafii. Donacje pieniężne na
karnawał można odliczyć od podatku. Komitet
karnawałowy zaprasza wolontariuszy chętnych do
pomocy. Za wszelką pomoc, ofiarność i wielkoduszność
serdecznie dziękujemy. Dodatkowe
bilety na loterię dostępne są w
zakrystii lub w biurze parafialnym.

Zapraszamy wszystkich bardzo
serdecznie do wspólnej,
rodzinnej zabawy na Jackowie!
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE
AKTUALNOŚCI
FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY
I COLLECTION / I KOLEKTA - June 30, 2017/ 30 lipca, 2017
Actual Sunday Collections / Niedzielna kolekta:
$3,309.00
Envelopes/Koperty:
Loose Check-Cash/Czeki-Gotówka:
$2,390.00

$5,699.00
BUDGET FOR THE WEEK / TYGODNIOWY BUDŻET

($6,250.00)
($551.00)

Deficit / Deficyt

6 sierpnia 2017
SŁOWO PAPIEŻA FRANCISZKA

“Dobro realizuje się i jest efektywne
przede wszystkim wtedy, gdy czynimy
je bezinteresownie w konkretnych,
codziennych sytuacjach.… Jak św.
Ignacy z Loyoli pozwólmy, by Jezus
nas zdobył i, prowadzeni przez Pana,
zaangażujmy się w służbę bliźnim”.
Papież Franciszek

Year to Date Actual Sunday Collection / Kolekta do aktualnej daty
July 1 - July 30, 2017 / 1 lipca - 30 lipca, 2017

$29,453.00

Year to Date Budget / Budżet do aktualnej daty
July 1 - July 30, 2017 / 1 lipca - 30 lipca, 2017

Deficit / Deficyt (week 5 - 2017 /18)

$31,250.00
($1,797.00)

II COLLECTION: July 30, 2017 / II KOLEKTA: 30 lipiec, 2017
Convent Renovation / Remont Domu Sióstr - Konwentu

$3,323.00
Thank you for your continued support!
Dziękujemy za nieustanne finansowe wsparcie!
II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę,
6 sierpnia,II składka zostanie
przeznaczona na kolejny II już etap
przebudowy Domu Sióstr
(Konwentu).

„Bóg Zapłać” za Wasze nieustanne
wsparcie i ofiary!

ZAPISY DO NASZYCH POLSKICH SZKÓŁ
Przez cały czas wakacyjny 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 .

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

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

ZŁOTE GODY
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. Dodatkowe informacje dostępne pod nr tel. 312534-8351 lub na stronie internetowej: pvm.archchicago.org .
CHICAGO

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

