ST. HYACINTH BASILICA
BAZYLIKA ŚW. JACKA
3635 W. George St. ‐ Church
3636 W. Wolfram St. ‐ Office
Chicago, IL 60618
Tel. (773) 342‐3636
Fax: (773) 342–3638
www.sthyacinthbasilica.org
e‐mail: info@sthyacinthbasilica.org

MASS SCHEDULE
ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH
Saturday vigil Masses
Niedzielna Msza Św.
w sobotę
5:30 pm ‐ English
7:00 pm ‐ Polish

Sunday Masses
Msze Św. w niedzielę
6:00 am ‐ Polish
7:30 am ‐ English
9:00 am ‐ Polish
10:45 am ‐ English
12:30 pm ‐ Polish
5:00 pm ‐ English
6:30 pm ‐ Polish

Weekday Masses
Msze Św. w tygodniu
6:00 am ‐ English
7:00 am ‐ Polish
8:00 am ‐ English
7:00 pm ‐ Polish
First Friday – 5:30pm

PARISH OFFICE
BIURO PARAFIALNE
Monday ‐ Friday
Poniedziałek ‐ Piątek
10:00 am ‐ 6:00 pm
Lunch Break / Przerwa
1:00 ‐ 1:30 pm

PARISH STAFF

MONDAY / PONIEDZIAŁEK - July 2
6:00 AM - † Rev. Leonard Krzywda, C.R.
7:00 AM - O pomyślny przebieg i rozwiązanie trudnej sprawy
imigracyjnej, oraz o opiekę Bożą i dary Ducha Św. na ten czas;
†Jadwiga Kolosa;
8:00 AM - † Rev. Joseph Wise, C.R.
7:00 PM - † Rev. Edwin Karłowicz, C.R.
TUESDAY / WTOREK - July 3
6:00 AM - For God’s blessings for Priests and Sisters serving in our
parish;
7:00 AM - †Jadwiga Kolosa;
8:00 AM - † Rev. Chester Mitoraj, C.R.
7:00 PM - † Rev. Frank Majewicz, C.R.
WEDNESDAY / ŚRODA - July 4
6:00 AM - † Rev. Edward Dubel, C.R.
7:00 AM - O potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla Iwony i jej rodziny;
††Marianna, Bronisław Grygorczewicz; †Jadwiga Kolosa;
8:00 AM - Health and blessings for Dawn Connolly; ††Poor souls in
purgatory;
10:30 AM - † Rev. Jerzy Jedynak, C.R.
FIRST THURSDAY / PIERWSZY CZWARTEK - July 5
6:00 AM - For vocations to priesthood and religious life;
7:00 AM - †Jadwiga Kolosa;
8:00 AM - †Rev. Edmund Jastrzębski, C.R.
7:00 PM - †Elżbieta Białuski;
FIRST FRIDAY / PIERWSZY PIĄTEK - Jule 6
6:00 AM – †For God’s blessings for Priests and Sisters serving in our
parish;
7:00AM - ††Za zmarłych z rodziny Iwony; †Jadwiga Kolosa; †Jerzy
Antoni Roszak - w dniu pogrzebu w Polsce;
8:00 AM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; ††Czajkowski & Gagola
Families;
5:30 PM - In reparation to the Most Sacred Heart of Jesus;
7:00 PM - †Krystyna Skrzynik;
SATURDAY / SOBOTA - July 7
6:00 AM - †Br. Tom Iwicki, C.R.
7:00 AM - †Jadwiga Kolosa ††Za dusze w czyśćcu cierpiące;
8:00 AM - Bitrhday Blessings for Salvador Velasco; † Mary Kopinski;
1:00 PM - Tomasz Mazur & Katarzyna Stasiek
4:00 PM - Martin Chudoba & Aleksandra Molczyk
5:30 PM - ††Michael Connolly Sr. & Jr.; †Mike Bialas; †Irene Bork;
7:00 PM - †Karol Żak;
SUNDAY / NIEDZIELA - July 8
6:00 AM - O potrzebne łaski i Dary Ducha Św. dla Lidii w dniu jej
urodzin;
7:30 AM - †Jan Plewa;
9:00 AM—†Lucjan Milewski; †Jadwiga Kolosa; †Władysława Wicek;
††Teresa i Józef Babiński;
10:45 AM - †Mary Kopinski;
12:30 PM - O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla Moniki Pyka
z okazji 14 rocznicy urodzin; †Antoni Zalewski; ††Jan i Mieczysław
Weryński; †Jadwiga Kolosa; †Anna Ficek; †Renata Hrychorczyk - w 17
rocznicę śmierci;
5:00 PM - For parishioners; In thanksgiving for Karen Kapayo;
6:30 PM - Za parafian;

REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR
REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R.
REV. STANISŁAW LASOTA, C.R.
REV. ADAM PIASECKI, C.R.
SR. IWONA BOROŃSKA, MChR
SR. FRANCISZKA KELER, MChR
SR.CLAUDIA RADZEWICZ, MChR
Permanent Deacon / Stały Diakon ‐ FRANK GIRJATOWICZ
Business Manager / Manager Finansowy ‐ NINI CENTENO
President of Pastoral Parish Council / Przewodniczący
Rady Parafialnej ‐ JOSEPH JUREK
Music Director / Dyrektor muzyczny ‐ PIOTR MRUGAŁA
Pastoral Minister / Posługa Duszpasterska ‐
ARLETA SZPAK‐CZECHOWSKA

ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT
Monday – Saturday: 8:30 am – 6:45 pm
except at Mass, funerals or wedding times.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU
Od poniedziałku do soboty: 8:30am- 6:45 pm
za wyjątkiem Mszy Św., pogrzebów i ślubów.
MARRIAGE BANNS /
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
SECOND CALL

Matthew Borgbauer
& Monika Pruski
THIRD CALL

Tomasz Mazur & Katarzyna Stasiek
Martin Chudoba & Aleksandra Molczyk
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.

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 miesiąc przed datą
chrztu.

CONFESSION / SPOWIEDŹ
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - SATURDAY / SOBOTA:
7:45 A.M. & 6:45 P.M.
SATURDAY / SOBOTA: 5:00 P.M.

13th Sunday in Ordinary Time
LITURGICALLY SPEAKING
13th Sunday of the year

7/1
7/2

Our Lady of Budslau

7/3
St Thomas the Apostle
The apostle Thomas is famous
for doubting the resurrection of
Jesus when his fellow apostles
told him about it; but if he is the
sceptical apostle, he is also the
believing apostle, for having
seen and touched a risen man, he
made the immediate leap of faith
and so became the first apostle to call Jesus God.
7/4 St Elizabeth of Portugal (1271 - 1336)
She was the daughter of King Peter III
of Aragón and was named after her
great-aunt, St Elizabeth of Hungary.
She was married to King Denis of
Portugal, by whom she had two children. She set up hospitals, orphanages, and other institutions, patiently
endured her husband’s infidelities and
provided for the education of his illegitimate children,
and acted as peacemaker in the quarrelsome and complicated politics of the time.
St Antony Mary Zaccaria (1502 - 1539)

7/5

7/6

St Maria Goretti (1890 - 1902)

Maria Goretti was the third of seven
children of a poor peasant family living
near Corinaldo in the province of Ancona in Italy. She was naturally pious,
kind, and helpful. She was also outstandingly beautiful – and Alessandro Serenelli was an outstandingly passionate and
undisciplined man. She tried to resist,
begging him to have care for his immortal soul, but he
thrust a handkerchief into her mouth to prevent her from
crying out, tied her up, and threatened her with the dagger. She could, the theologians say, have consented then,
with no danger to her soul; but her love of purity was too
great. Alessandro, enraged, stabbed her fourteen times.
She lived for twenty hours more, became a Child of
Mary, received the Last Sacrament, and specifically forgave her murderer. She died at the age of eleven years,
eight months, and twenty days.
7/7
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Saturday of week 13 of the year

July 1, 2018

Pope Francis
GAUDETE ET EXSULTATE
37. Thanks be to God, throughout the
history of the Church it has always
been clear that a person’s perfection
is measured not by the information
or knowledge they possess, but by
the depth of their charity. “Gnostics”
do not understand this, because they
judge others based on their ability to understand the
complexity of certain doctrines. They think of the intellect as separate from the flesh, and thus become
incapable of touching Christ’s suffering flesh in others, locked up as they are in an encyclopedia of abstractions. In the end, by disembodying the mystery,
they prefer “a God without Christ, a Christ without the
Church, a Church without her people”.[36]
38. Certainly this is a superficial conceit: there is
much movement on the surface, but the mind is neither deeply moved nor affected. Still, gnosticism exercises a deceptive attraction for some people, since the
gnostic approach is strict and allegedly pure, and can
appear to possess a certain harmony or order that encompasses everything.
39. Here we have to be careful. I am not referring to a
rationalism inimical to Christian faith. It can be present within the Church, both among the laity in parishes and teachers of philosophy and theology in centers of formation. Gnostics think that their explanations can make the entirety of the faith and the Gospel
perfectly comprehensible. They absolutize their own
theories and force others to submit to their way of
thinking. A healthy and humble use of reason in order
to reflect on the theological and moral teaching of the
Gospel is one thing. It is another to reduce Jesus’
teaching to a cold and harsh logic that seeks to dominate everything.[37]
PRAY FOR THE SICK
MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Monika Krzyżewski, Rev. Michał
Osuch, Rev. Francis Rog, Bp.
Robert Kurtz, Rev. Edward
Jaskuła, Rev. Antoni Bus,
Franciszek Wietrzak, Annabelle,
Dominik, Rosa Maria Santos,
Helena Jankowska, Rev. Tomasz
Wojciechowski;
BIULETYN
ST. BAZYLIKI
HYACINTHŚW.
BASILICA
JACKA

13th Sunday in Ordinary Time

ANNUAL JULY 4TH MASS

The annual July 4th Mass with
the Sacrament of Anointing of
the sick, will take place at
10:30 am, Wednesday, July 4th.
Immediately after the mass, we
will have a picnic lunch for all
those that attended the mass.
Weather permitting, the lunch
will be in the picnic area next to the convent, otherwise
upstairs in the cafeteria of Resurrection Hall. After Mass
the church will be closed. There will be no evening mass
on July 4th.

First Thursday and Friday
of the Month
Thursday July 5th is the first
Thursday of the Month. As a parish family we pray vocations to
the priesthood a nd religious life.
Friday July 6th is the first Friday
of the Month and 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.

Today, July 1
Fr. Adam Piasecki is
celebrating
his birthday!
Dear Fr. Adam,
as you celebrate your
birthday, we join you
with prayers of thanksgiving for your ministry.
May God grant you many years of spiritual joy,
health, peace and happiness.

Have a blessed and happy birthday!
From parishioners and staff of St. Hyacinth Basilica

The first city to reach a population
of 1 million people was Rome, Italy
(in 133 B.C.). There is a city called
Rome on every continent.
CHICAGO
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HOLY FIRE 2018
Holy Fire 2018 will take
place this fall at the UIC Pavilion on Friday October 26
and Saturday October 27.

Why participate in Holy Fire?
Pope Francis challenges all of us to become missionary disciples who are not afraid to witness the faith.
We believe that a joint witness of thousands of young
people and their prayers will help them see themselves as witnesses of Christ and members of a young
Church.

Who should attend?
All 6th to 9th grade students from parish religious
education programs and Catholic schools, together
with their teachers, catechists, youth ministers, parents, chaperones, and pastors from throughout the
Midwest region are invited.
Michael Theisen
National Federation for Catholic Youth Ministry
E-mail: miket@nfcym.org
Phone: 202-674-4209

Next week’s 2nd collection is for
the repair needs of the parish.
Thank you for generous support of
the parish.

SPECIAL NOTICE
Beginning July 1, the Parish office hours
will change. The office will be open
Monday through Friday from 10:00 AM to
6:00 PM. It will not be open on Saturdays
and Sundays. Please adjust to the new hours.
Thank You!
The Parish Office will be closed on Wednesday July 4th.
The office will reopen at it’s new time on Thursday.

Parish Carnival
This year annual Parish Carnival will take
place from August 23-26. We are in need
of prize donations as well as volunteers to
help work the carnival. The next carnival
meeting will take place later this month. Please watch
the bulletin for more information.
ST. HYACINTH BASILICA

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

1 lipca 2018

EWANGELICZNE SŁOWO NA NIEDZIELĘ

„WIARA CZYNI CUDA”
Kiedy Jair przyszedł do
Jezusa
prosić
o
uzdrowienie
ciężko
chorej
córeczki,
usłyszał słowa: „Nie bój
się, tylko wierz”. Być
może podobny głos
słyszała w swoim sercu
kobieta od wielu lat
chora
na
krwotok.
Wydała już wszystkie pieniądze na lekarzy, ale ci nie byli
w stanie jej pomóc. Chwyciła się więc płaszcza Jezusa
jak ostatniej deski ratunku, ufając, że zostanie
uzdrowiona. Na szczęście oba epizody zakończyły się
pomyślnie: Jezus umierającej dziewczynce przywrócił
życie, a chorej kobiecie — zdrowie.
Nie wiadomo, co w tych historiach bardziej
podziwiać: wytrwałą wiarę, połączoną z ogromną
determinacją, czy wielką cierpliwość. W przypadku
chorej kobiety było to 12 lat poszukiwań, zmagań, walki
o nadzieję. Również droga przełożonego synagogi do
Jezusa nie była prosta. Nawet jeśli nie trwała zbyt długo,
to z pewnością musiał on zaryzykować swoją pozycję
społeczną i religijną, aby móc się z Nim spotkać.
Pismo święte przytacza wiele podobnych historii,
które pokazują, że wszystko, co w naszym życiu jest
ważne, wymaga zaangażowania i walki. Często jedyną
bronią, jaka pozostaje człowiekowi, jest wiara i zaufanie
do końca Bogu.
Może więc warto zadać sobie pytanie, jak my się
zachowujemy w obliczu trudności. Czy umiemy cierpliwie
czekać albo — gdy jest taka potrzeba — aktywnie działać?
Czy dla ratowania czyjegoś zdrowia i życia potrafimy
zaryzykować wszystko? Żaden człowiek sam z siebie nie
ma takiej mocy, ale wiara czyni cuda...

Ks. Krzysztof Burski

„Mimo wszystko...”
Ludzie są nierozumni, nielogiczni i samolubni
Kochaj ich, mimo wszystko...
Jeśli czynisz dobro, oskarżają cię o egocentryzm
Czyń dobro, mimo wszystko...

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI w USA - 4 LIPCA

W najbliższą środę w USA
obchodzony jest Dzień
Niepodległości (ang.
Independence Day lub Fourth of
July). To najważniejsze
amerykańskie święto
państwowe, co roku uroczyście
obchodzone w rocznicę
ogłoszenia Deklaracji
Niepodległości Stanów Zjednoczonych od Wielkiej Brytanii, które
nastąpiło 4 lipca 1776 roku. Data ta uważana jest za dzień
narodzin Stanów Zjednoczonych. Święto nieoficjalnie obchodzono
już od 1777 roku, jednak dopiero w 1870 roku Kongres Stanów
Zjednoczonych oficjalnie ustanowił 4 lipca dniem wolnym od pracy.
W tym dniu w całym kraju organizowane są liczne parady, festyny,
koncerty i mecze. To dzień wspólnego świętowania, spotkań z
bliskimi, zabaw na świeżym powietrzu, grillowania. Po zmierzchu w
większości dużych miast odbywają się pokazy sztucznych ogni.

4 LIPCA - COROCZNA MSZA ŚWIĘTA
Zapraszamy na Mszę św. połączoną z
udzieleniem Sakramentu
Namaszczenia Chorych w środę,
4 lipca, o godz. 10:30. Bezpośrednio
po Mszy św. wszystkich uczestników
zapraszamy do wzięcia udziału w
corocznym pikniku, przy fontannie Konwentu. Jeśli pogoda
nie dopisze spotkamy się w kafeterii w budynku
Resurrection Hall.

Informujemy również, iż Bazylika
będzie w tym dniu ZAMKNIĘTA
po Mszy św. od godz. 11:30 AM.
NIE BĘDZIE RÓWNIEŻ
MSZY ŚW. WIECZORNEJ.

BIURO ZAMKNIĘTE
W środę 4 lipca nasze biuro parafialne będzie
zamknięte, ze względu na Dzień Niepodległości.

Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych przyjaciół
i prawdziwych wrogów
Odnoś sukcesy, mimo wszystko..
Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro,
Bądź dobry, mimo wszystko...
Szlachetność i szczerość wzmagają twoja wrażliwość
Bądź szlachetny i szczery mimo wszystko...
To, co budujesz latami może runąć w ciągu jednej nocy
Buduj, mimo wszystko...
Ludzie w gruncie rzeczy potrzebują twojej pomocy,
mogą cię jednak zaatakować, gdy im pomagasz
Pomagaj, mimo wszystko...
Dając światu najlepsze, co posiadasz, otrzymujesz ciosy,
Dawaj światu najlepsze, co posiadasz,
Mimo wszystko...
Matka Teresa z Kalkuty

CHICAGO
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DNI EUCHARYSTYCZNE W L I P C U

ZGROMADZENIE ZMARTWYCHWSTANCÓW

Zapraszamy na nabożeństwa pierwszego czwartku,
piątku i soboty miesiąca lipca

„Jesteśmy z Wielkiej Emigracji. Jesteśmy
z duchowych potrzeb człowieka
pozbawionego ojczyzny, domu, rodziny,
przyjaciół. Jesteśmy duchowymi synami
Bogdana Jańskiego, „pierwszego
jawnego pokutnika Wielkiej Emigracji"
oraz jej apostoła. To on dał początek
naszemu Zgromadzeniu 17 lutego 1836
roku w Paryżu.”
W poniedziałek 2 lipca, Zgromadzenie naszych Księży
Zmartwychwstańców będzie obchodzić 179 rocznicę śmierci Bogdana
Jańskiego, młodego, 33-letniego założyciela tejże Wspólnoty
Zakonnej. Bogdan Jański, Piotr Semenenko i Hieronim Kajsiewicz to
trójka Sług Bożych, którzy stali u początków Wspólnoty i podczas
pierwszych jej lat rozwoju. Sam założyciel jest mało znaną postacią.
Jański urodził się 26 marca 1807 r. Był magistrem ekonomii,
pedagogiem, publicystą i apostołem Wielkiej Emigracji. Zmarł bardzo
młodo, 2 lipca 1840 roku. Jest kandydatem wyniesienia na ołtarze.

5 lipiec - Pierwszy Czwartek
Miesiąca - zapraszamy na

Mszę Św. o godz. 7:00 PM.
Szczególne zaproszenie
kierujemy do Liturgicznej
Służby Ołtarza.
6 lipiec - Pierwszy Piątek
Miesiąca - zachęcamy do
spowiedzi pierwszopiątkowej i
Komunii św. wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata.
Msza Św. o godz. 7:00 P.M.
7 lipiec - Pierwsza Sobota Miesiąca - Arcybractwo Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza na czuwanie w każdą
I-szą sobotę miesiąca.

Parafialny Karnawał
Zbliża się nasz coroczny
Karnawał Parafialny. Już dziś
z a pr as za m y n a w sp óln e
świętowanie. W tym roku
Karnawał odbędzie się w dniach
23-26 sierpnia.
Jak zawsze potrzebujemy nagród na loterię, poszukujemy
sponsorów karnawału, jak i wolontariuszy. Każdy, kto chciałby
pomóc przy karnawale proszony jest o kontakt z księdzem
proboszczem Stanisławem Jankowskim. Jeśli chciałbyś
podarować nagrody, prosimy o przyniesienie ich do kancelarii
parafialnej w godzinach pracy biura. Dziękujemy za każde
wsparcie i pomoc.

ŻYCZENIA DLA JUBILATA!
Dziś, 1 lipca Ks. Adam
Piasecki, C.R obchodzi
swoje Urodziny.
Drogi Księże Adamie, z okazji
Twoich urodzin pragniemy Ci
życzyć wytrwałości, spokoju i
pogody ducha. Wszystkiego co
najlepsze i najpiękniejsze.
Zdrowia i wszelkiego
szczęścia. Światła Chrystusa
tak silnego i jasnego, które
przyniesie pełne błogosławieństwo. Niech Bóg Jedyny
prowadzi prostymi drogami. Życzymy udanej współpracy
ze swoimi współbraćmi i niemniej udanej współpracy z
wiernymi, do których zostałeś szczególnie posłany.
Niech Duch Boży nieustannie mieszka w Twoim sercu
i nie pozwoli nigdy zapomnieć o tym, co w życiu
kapłańskim najważniejsze, a Maryja niech Cię otacza
Swoją Macierzyńską opieką. Szczęść Boże!
Współbracia Zmartwychwstańcy, Siostry Misjonarki,
pracownicy parafii oraz cała wspólnota parafialna

CHICAGO

„Założyciel zmartwychwstańców zostawił swoim uczniom
program odrodzenia religijnego i narodowego. Podkreślał w
nim, że walka o prawa narodowe nie może stać w konflikcie z
Bogiem i Kościołem. Nauczył innych podchodzenia do ludzi z
miłością i zrozumieniem. Jego apostolski styl cechowały:
taktowność, delikatność, uczynność, skromność w zachowaniu
i rozwaga. Znajdował się albowiem wtedy między nami umysł
prawdziwie wyższy, mąż ze wszech miar niepospolity,nazywał
się Bogdan Jański...” (Ks. P. Semenenko, CR)
MODLITWA O ŁASKĘ ZA PRZYCZYNĄ SŁUGI
BOŻEGO BOGDANA JAŃSKIEGO
Bądź uwielbiony miłosierny Boże,
który w swojej bezwarunkowej
miłości, odnalazłeś Bogdana
Jańskiego na pogmatwanych ścieżkach
jego życia i przemieniłeś go w jawnego
pokutnika oraz apostoła miłości
i duchowego Zmartwychwstania.
Za jego wstawiennictwem wysłuchaj
mojej modlitwy i udziel mi łaski,
o którą Cię z ufnością proszę. Pozwól nadto, dobry
Panie, byśmy mogli go czcić na ołtarzach dla większej
chwały Twojej. Amen.

MSZA ŚW. Z OKAZJI
ZŁOTYCH GODÓW
W niedzielę, 16 września 2018
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
1968 proszone są o skontaktowanie się ze swoją parafią, w
celu dokonania rejestracji. Aby zasięgnąć dodatkowych
informacji prosimy odwiedzić stronę internetową:
pvm.archchicago.org .
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA
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II SKŁADKA NIEDZIELNA
W dzisiejszą niedzielę, 1 lipca
II kolekta przeznaczona będzie na
papieską działalność charytatywną
tzw.„Świętopietrze”. Kolekta ta trafia
do Watykanu.

Bóg Zapłać za Wasze wsparcie i ofiary!

„ŚWIĘTOPIETRZE”
29 czerwca, w uroczystość świętych Piotra i Pawła na całym świecie
zbierane są datki na działalność charytatywną papieża, zwane
„świętopietrzem”. W naszym kościele dzisiejsza II kolekta
przeznaczona będzie na potrzeby Ojca Świętego, na wsparcie
Kościołów najuboższych. Celem kolekty
jest zapewnienie Ojcu Świętemu
środków finansowych, które przeznacza
na potrzeby tych, którzy cierpią z
powodu wojen, prześladowań, klęsk
żywiołowych i chorób. Dziękujemy za
Wasze hojne wsparcie, za Waszą
postawę solidarności ze Stolicą
Apostolską za pośrednictwem tej ofiary.
Prosimy również o nieustanną modlitwę
za naszego papieża Franciszka.

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wszystkich członków KŻR zapraszamy dziś, 1 lipca na
Mszę św. o 12:30 pm w intencji żyjących i zmarłych
członków KŻR oraz na wymianę tajemnic różańcowych.

1 lipca 2018

OGŁOSZENIE!
Od 1 lipca godziny urzędowania
biura parafialnego w naszej
parafii ulegną zmianie.
Biuro będzie otwarte od
poniedziałku do piątku od
10:00 rano do 6:00 po południu.
W soboty i niedziele biuro jest nieczynne.
Prosimy o dostosowanie się do nowych godzin
urzędowania. Dziękujemy!

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII
WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”
zaprasza na spotkania w każdą niedzielę o godz. 5:00 p.m.
w Res. Hall na I pietrze oraz na Mszę Św. z modlitwa o
uzdrowienie w każdą 4-tą niedzielę miesiąca o godz.
6:30 p.m. w naszej bazylice. Więcej informacji na stronie
internetowej wspólnoty: www.odnowajackowo.org
___________________________________________________

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO
zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę po Mszy
Św. wieczornej w kaplicy.
____________________________________________________

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. w Res.
Hall na II piętrze. Kapelanem grupy jest ks. A. Piasecki.
_________________________________________________________

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

PAPIEŻ FRANCISZEK DO WIERNYCH
„Miłość do innych powinna być „stałą”
naszego życia .(...) Nikt nie jest aż tak
biedny, aby nie mógł dać tego, co ma,
a najpierw jeszcze tego, KIM JEST. (...)
Drodzy młodzi, pomóżcie dorosłym,
których serce jest często stwardniałe, w
wyborze drogi dialogu i pojednania. (...)
Iść razem, razem się modlić, razem
pracować ‐ oto nasza główna droga do
jedności chrześcijan. ”

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.
___________________________________________________

PAPIESKA INTENCJA MODLITWY NA LIPIEC

Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2018
roku coroczna lista intencji zawiera jedną intencję
(powszechną lub ewangelizacyjną) w każdym miesiącu.
Każdego miesiąca Ojciec Święty chce zwrócić uwagę
wiernych na konkretny problem społeczny. Warto
pamiętać o tym w naszych modlitwach.

*Intencja ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i
samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się
wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.
CHICAGO

KRĄG BIBLIJNY
W każdy wtorek po Mszy Św. wieczornej w Res. Hall
pochylamy się nad Żywym Słowem Pana.
_______________________________________________________

SODALICJA ŚW. TERESY
Podejmuje rozszerzenie nabożeństwa do św. Teresy od
Dzieciątka Jezus. Spotkania odbywają się z okazji
wspomnienia św. Teresy oraz w okresie Bożego
Narodzenia i Wielkanocy. Kapelanem grupy jest ks.Adam
Piasecki a opiekunką grupy jest Sr. Iwona Borońska.
BIULETYN BAZYLIKI ŚW. JACKA

