V Niedziela Wielkanocna, 18 maj 2014

2315 W. Augusta Blvd.,
Chicago, IL 60622
Phone (773) 235-3575;
Fax (773) 235-3810
sthelen@archchicago.org
www.sthelenparish.net

Schedule of Services
Plan Posługi Duszpasterskiej

Rev. Franciszek Florczyk, Pastor
Alex Fries, Director of Music
sthelensmusic@gmail.com

Agnieszka Brandys, Parish Secretary
sthelen@archchicago.org
ST. HELEN SCHOOL
2347 W. Augusta Blvd.
Phone (773) 486-1055;
www.sthelenchicago.org
Mrs. Marianne Johnson, Principal

MASSES:
Sunday: 9 a.m., 12:30 p.m. & 6 p.m. (English)
7:30 a.m. & 10:30 a.m. (Polish)
Weekday: 7:00 a.m. (English), 7:30 a.m. (Polish)
Saturday: 8:00 a.m. (Polish)
Confession: Saturday 8:30 – 9:00 a.m.; First Friday of the
month 5:45 p.m. - 6:45 p.m. or by the appointment

MSZE ŚWI TE:

Niedziela: 7:30 a.m. i 10:30 a.m. (polska)
9 a.m., 12:30 p.m. i 6 p.m. (angielska)
W tygodniu (od poniedziałku do piątku)
7:00 a.m. (angielska) 7:30 a.m. (polska)
Sobota: 8:00 rano (polska)
Spowiedź: Sobota 8:30 – 9:00 a.m.; pierwszy pi tek miesi ca
5:45 - 6:45 p.m. lub na umówienie

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE W. W TYGODNIU
Sunday, May 18, 2014, 5th Easter Sunday / V Niedziela Wielkanocna
7:30 AM † Karol Holicz 10-ta rocznica mierci; Za wszystkie matki żyjące i zmarłe
9:00 AM For parishioners; For all mothers both living and deceased; † Estelle Kurtyka
10:30 AM Za Parafian; † Józef Kowalczyk Msza więta gregoriańska; † Za wszystkie matki żyjące
i zmarłe; † Mitchell Sora; † Danuta Gieroń rocznica mierci z intencji rodziny; † Marek Godek 16ta rocznica
mierci; † Grzegorz, Józef Godek z intencji mamy i żony; O wiatło wiary i dary Ducha więtego w intencji
Bogu wiadomej z intencji Zofii
12:30 PM For all mothers both living and deceased; † Michael Tierney Gregorian mass;
6 PM For all mothers both living and deceased;
Monday, May 19, 2014, PONIEDZIAŁEK;
7 AM Poor souls in Purgatory; † Michael Tierney Gregorian mass; For all mothers both living and deceased
7:30 AM † Józef Kowalczyk Msza więta gregoriańska; Za wszystkie matki żyjące i zmarłe
Tuesday, May 20, 2014, WTOREK; St. Bernardine
7 AM † Michael Tierney Gregorian mass; Larry & Colleen Kaelin wedding anniversary
7:30 AM † Józef Kowalczyk Msza więta gregoriańska;
Wednesday, May 21, 2014, RODA;
7 AM † Michael Tierney Gregorian mass;
7:30 AM † Józef Kowalczyk Msza więta gregoriańska;
Thursday, May 22, 2014, CZWARTEK;
7 AM † Michael Tierney Gregorian mass; Arlene Jagielo Birthday blessings
7:30 AM † Józef Kowalczyk Msza więta gregoriańska;
Friday, May 23, 2014, PI TEK;
7AM † Michael Tierney Gregorian mass;
7:30 AM † Józef Kowalczyk Msza więta gregoriańska;
Saturday, May 24, 2014, SOBOTA;
8 AM † Józef Kowalczyk zakończenie Mszy więtych gregoriańskich; † Michael Tierney Gregorian mass;
† Mari Erquiaga rocznica mierci z intencji córki Suzy
Sunday, May 25, 2014, 6th Easter Sunday / VI Niedziela Wielkanocna
7:30 AM
9:00 AM For parishioners;
10:30 AM Za Parafian; † Barbara Sobczak - Szafirowicz rozpoczęcie Mszy więtych gregoriańskich;
† Stanisław Maćków 47 rocznica mierci; † Ryszard Szyszko z intencji Krystyny; O wiatło wiary i dary
Ducha więtego w intencji Bogu wiadomej z intencji Zofii
12:30 PM † Michael Tierney Gregorian mass;
6 PM

May 18th, 2014: 5th Sunday of Easter
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Saint Pope John Paul the Great - In the hands of God for ever
Today, May 18, is the birthday of St. John Paul II and it falls soon after his Canonization along with St. Pope John XXIII on Divine
Mercy Sunday, April 27, 2014. We are grateful for his life devoted to God, the Church and every human being. Through his
devotion to the merciful Christ and all the people and by his life in holiness, he radiated the presence of the Most Holy God. St.
John Paul II to the end followed the Immaculate Virgin Mary, to whom he entrusted the whole self - TOTUS TUUS .
Let each of us try to imitate the holy life of John Paul II. We can do that through a commitment to each other in the hands of God.
During a Mass of Thanksgiving held the day after the canonization, the Homily of Cardinal Comastri reminded us and encourages
us to follow this example:
"Life of John Paul II was a continual obedience of the Gospel of Jesus – and we loved him for it! We recognized in his life the
truths of the everlasting Gospel: the Gospel, which gave light and hope to many generations of Christians."
Today we know that this appreciation was the inspiration for the Church led by then Pope Francis to acknowledge the holiness of
John Paul II, so that now we can rejoice and thank God, the tireless creator of the saints. Bearing in mind the words of John Paul II:
The saints do not require our approbation, but we should imitate them. We must ask ourselves: "What do we learn from this
extraordinary holiness disciple of Jesus in the twentieth century?”
John Paul II had the courage to openly express faith in Jesus in the era of “silent apostasy” where humanity seeks to live life as if
God did not exist ( Ecclesia in Europa, 9). In the evening, Oct. 16, 1978, when the newly elected pope was being introduced in St.
Peter’s Basilica, Pope John Paul exclaimed: "Praised be Jesus Christ." It was the declaration of his faith - it was the purpose of his
life, and these were the first words of his pontificate.
On 3 April 2006, on the same square, speaking of his predecessor, Benedict XVI recognized that the late Pope, whom God has
given multiple human and spiritual gifts, passed the ordeal of apostolic toil and illness, but remained steadfast in the faith. Whoever
had the opportunity to commune closely with the Pope, he could almost tangibly see how sincere and steadfast St. John Paul II was.
His faith left an impression on the circle of collaborators, and undoubtedly was - during his long pontificate - a great benefit to the
entire Church, especially in the final months and days of his life. It was a conscious faith, strong and authentic, free from fears and
compromises.
As Benedict XVI spoke, we know that St. John Paul II had the courage to defend the family, which is God's plan clearly written in
the book of life. He defended the family, even when more and more disseminated to public confusion and aggression in relation to
the family, in response to the attempts to write a new Gospel, an “anti-Genesis" leveled against the Creator.
John Paul II had the courage to defend every human life. The encyclical "Evangelium Vitae," which is a strong defense of life ends
up a beautiful prayer to the Virgin, in which we find the whole of John Paul II: "O Mary, bright dawn of the new world, Mother of
the living , to you do we entrust the cause of life. Look down, O Mother, upon the vast numbers of babies not allowed to be born, of
the poor whose lives are made difficult, of men and women who are victims of brutal violence, of the elderly and the sick killed by
indifference or out of misguided mercy. Grant that all who believe in your Son may proclaim the Gospel of life with honesty and
love to the people of our time. " (Evangelium Vitae, 105).
John Paul II had the courage to defend peace, when the winds of war blew bleak - continually calling for peace: "I know what war
is, but I have to say that war does not solve problems, but it multiplies." The holy words, words were correct and current.
John Paul II had the courage to address the young people, to liberate them from the culture of emptiness and of worship of that
which is ephemeral, encouraging them to accept Christ, the only light of life, and the only one who can give you the fullness of joy
human heart.
Young people from all over the world recognize in John Paul II's to be authentic guide, the right tutor, and a spiritual father. Pope
John Paul II in the difficult times of crisis of vocations to the priesthood had the courage to show to the world the joy of being a
priest, the joy of belonging to Christ and total dedication to the cause of His Kingdom. A certain former priest, whose life spiraled
to the point where he lived as a homeless person, one day in the company of a friend went to the papal audience in the Clementine
Hall. The Pope has been informed of this special presence and at the end of the audience asked for a meeting with a former priest.
What happened? Pope knelt and asked about the possibility of confession, to awaken in the heart of the priest to be aware of the
sacramental presence of the priesthood. Welcoming him, he told him, "see how great is the priesthood! Do not destroy it! "Words
and gestures worthy of a saint.
In the end, John Paul II had the courage to face the obstacles facing Marian devotion, which was frequently observed during the
first phase following-Vatican II. Strongly and wholeheartedly, he proposed a new Marian devotion: devotion to being an integral
part of the Gospel, that is, the work of salvation, as it was, and it is made by God in Jesus Christ.
Until the end, St. John Paul II sought to be led by along by Mary's faith, trust, and a total gift of self . He was a saint! I conclude
this reflection with a prayer “St. John Paul II, pray for the Church, which you loved so much and heroically led ahead on the path of
faithfulness to Jesus. St. John Paul II, pray for us, so that we gathered around the Pope Francis may create (according to the wish
and prayer of Jesus ) one heart and one soul, so that the world may believe . Amen."
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Please join us
for a Rosary Prayer
in the month of May.
Wednesday at 7pm
at Our Lady of the Lourdes
Chapel
(located next to the church’s vestibule).

Parish Council News
Catechism Corner
In the Kingdom, what authority did Jesus bestow
upon his Apostles?
Jesus chose the twelve, the future witnesses of his
Resurrection, and made them sharers of his mission and
of his authority to teach, to absolve from sins, and to
build up and govern the Church. In this college, Peter
received “the keys of the Kingdom” (Matthew 16:19)
and assumed the first place with the mission to keep the
faith in its integrity and to strengthen his brothers.
What is the meaning of the Transfiguration?
Above all the Transfiguration shows forth the Trinity:
“the Father in the voice, the Son in the man Jesus, the
Spirit in the shining cloud” (Saint Thomas Aquinas).
Speaking with Moses and Elijah about his
“departure” (Luke 9:31), Jesus reveals that his glory
comes by way of the cross and he anticipates his
resurrection and his glorious coming “which will
change our lowly body to be like his glorious
body” (Philippians 3:21).
“You were transfigured on the mountain and your
disciples, as much as they were capable of it, beheld your
glory, O Christ our God, so that when they should see you
crucified they would understand that your passion was
voluntary, and proclaim to the world that you truly are the
splendor of the Father.” (Byzantine Liturgy)

The Parish Council has put up a comment box in the
vestibule of the church.
Please wright any questions, suggestions or
comments and place them in the box and the council
will do their best to address all of them. You do not
need to put your information on the card unless you
would like a direct reply to your comments.
Thank You
Harriet Siller
Parish Council President

If you are thinking of sending someone a get-well
card, or a special occasion is coming up, a birthday
or an anniversary, why not have a Mass said for
them? Mass intentions are for the living as well as
the deceased. There’s no nicer way to offer tribute,
or better prayer you can offer for those you love.
For more information please contact parish office.

May 18th, 2014: 5th Sunday of Easter

St. Helen Church
can earn a donation every time
you search the Internet and
shop online!!!
Search the web with Yahoo-powered
GoodSearch.com and they’ll donate about
a penny to our parish each time you
search!
Shop at more than 600 GoodShop.com
merchants including Amazon, Best Buy,
Toys R Us, and others, and a percentage
of each purchase will go to our parish!
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GIVECENTRAL.ORG
You can make your contribu ons online through a secured site: givecentral.org
Give Central Member Enrollment Steps
1. Go to: www.givecentral.org
2. Click on the link “New Users Register Here”
3. Search for St. Helen Church either by name, zip code or address
4. Create your Give Central proﬁle and enter your payment method (credit card or bank account)
Beneﬁts of online giving:
Instant record of your contribu ons and payments
Email no ﬁca on of contribu ons and payments
Never miss another Sunday Contribu on when you
are out of town
• You can log on from anywhere
there is internet access
• Free app for Android phone!
• Secure and ﬂexible

•
•
•
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“Everything Was Once New”
Today begins a very condensed history of music in the church. Part 1 will deal with the very beginnings
of music in the Church up through the early Middle Ages. Part 2 (and beyond?) will deal with the later
middle ages through the Second Va can Council, ﬁnally talking about the music of today. By the end of
the ar cle, you will have learned about the early history of Gregorian Chant, and what terms like
Syllabic, Neuma c, and Melisma c have to do with music and the mass.
If you didn’t get a chance, I encourage you to take a look at last week’s ar cle which can be found on
the new music ministry website! It can be found by visi ng music.sthelenparish.net or by visi ng the St.
Helen main website and clicking on music! If you have your smartphone handy, you can scan the code
to the right and it will take you to today’s ar cle. (If you are not familiar with these codes, they are
called QR, or “Quick Response” codes. A program on your phone will scan them and take you
automa cally to the content they are adver sing (in most cases, websites). You can easily ﬁnd these
scanning programs for free by searching “QR Code Reader” in the Google Play store or iTunes. )
If you’re not tech savvy, no need to fear! There will always be some printed copies
on the tables in the main ves bule for you to take.

Rummage Sale
Saturday, June 7th, 2014 / Sobota, 7 czerwca 2014
9 a.m. - 4 p.m.
As you do your SPRING CLEANING save your valuable items for the sale. We will
have spots available for people to rent with tables provided, or you can donate the
items to the parish and we will sell them.

„Rummage Sale” (Kiermasz Rozmaito ci) w naszej parafii odbędzie się 7 czerwca. Robi c
wiosenne sprz tanie odłó cie rzeczy nie przydatne, a nadaj ce się jeszcze na
sprzeda . Ka dy będzie mógł wykupić miejsce i na udostępnionym stole
wystawić samemu rzeczy na sprzeda . Prosimy równie ofiarować przedmioty
na sprzeda do naszego parafialnego stoiska.

May 18th, 2014: 5th Sunday of Easter
Financial Report / Raport Finansowy
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July - December, 2013

July - December 2012

$ Change

Sunday and Holy Day Collections / Składki

Niedzielne i w więta
na Bo e Narodzenie
Other Collections / Inne składki

69,015

70,565

- 1,550

Christmas Collection / Składka

6,667

8,451

- 1,784

5,859

4,254

1,605

Lease and/or Rental Income / Wynajem

2,000

2,400

- 400

Stole Fees / Chrzty,

- 2,230

Ordinary Income / Dochód

luby, pogrzeby

4,070

6,300

Stipend for Masses / Intencje mszalne

3,581

4,174

- 593

Votive and Vigil Candles /

wiece
Miscellaneous Income / Inny dochód

3,790

1,279

2,511

1,750

1,750

0

Total Income / Całkowity Dochód

85,291

87,420

- 2,129

księ y i pracowników
Employee Benefits / Fundusze pracownicze
Books & Supplies,Non-Liturgical / Ksi ki
Administrative Expenses / Wydatki biurowe
Food Service & Meals / Kuchnia i utrzymanie plebani
Telephone / Telefon
Heating Fuel / Gaz
Other Utilities / Inne u yteczno ci
Maintenance & Building Repairs / Wydatki na remonty
Altar & Liturgical Supplies / Artykuły liturgiczne
Achdiocesan Assessment / Opłaty diecezjalne
PRMAA Assessment / Fundusz emerytalny księ y
Property/Casualty Insurance / Ubezpieczenie budynków
Auto Insur-Priest Owned Vehicle / Ubezpieczenie samochodu
Miscellaneous / Inne

66,166

55,095

11,071

1,150

0

1,150

10,277

15,352

- 5,075

Total Expense / Całkowite wydatki

114,159

101,787

12,372

Ordinary Expenses versus Income / Przychody minus wydatki

-28,868

-14,367

-14,501

Arch Required Collections / Składki Archidiecezjalne

5,723

1,913

3,810

Estates, Bequests & Memorials / Donacje

5,709

1,950

3,759

Ordinary Expenses / Wydatki
Salaries / Wynagrodzenie

2,957

2,365

592

902
5,159

1,305
5,584

- 403
- 425

2,892

2,658

234

747

818

- 71

6,879

5,142

1,737

388

803

- 415

866

960

- 94

3,774

5,447

-1,673

3,408

2,046

1,362

1,192
7,402

716
3,496

476
3,906

Extraordinary Income / Przychód dodatkowy

Other Extraordinary Income / Inny

dochód

694

4,232

- 3,538

Rebate Annual Catholic Appeal / Rabat z Kwesty Katolickiej
Capital Collections (including Anniversary Banquet) / Składki na

4,421

5,919

- 1,498

utrzymanie budynków wraz z bankietem

47,636

17,366

30,270

Total Other Income / Całkowity dodatkowy przychód

64,183

31,380

32,803

5,971
694

2,389
707

3,582
- 13

Capital Improvements / Naprawy

10,300

13,415

- 3,115

Total Other Expense / Całkowite dodatkowe wydatki

16,965

16,511

454

Net Other Income

47,218

14,869

32,349

Net Income / Dochód Netto

18,350

502

17,848

Extraordinary Expenses / Wydatki dodatkowe
Pymt Arch Required Collections / Składki Archidiecezjalne
Other Extraordinary Expenses / Inne

wydatki
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
7:30 a.m.

9 a.m.

10:30 a.m.

12:30 p.m.

6 p.m.

TOTAL

Total collection /
Zebrana suma

$229

$673

$391

$266

$119.55

$1,678.55

Catholic Charities

$75

$114

$116

$89

$20

$4114

May 11, 2014

Mother’s Day Novena - $950
Next Weekend’s second collection will be for organ repair


W następny weekend druga składka przeznaczona będzie na naprawę
organów w kościele.

SAKRAMENTY
Sakrament Chrztu Św.
Chrzty prosimy zgłaszać miesiąc przed planowaną datą
chrztu. Wymagane dokumenty to
wiadectwo
urodzenia dziecka oraz wypełnienie formularza, który
dostępny jest w biurze parafialnym, rodzice i rodzice
chrzestni zobowiązani są do udziału w klasie
przygotowującej do Chrztu.

Baptism
All arrangements should be made a
month in advance by calling the parish
office. Parents and godparents are
required to attend baptismal class before the Baptism ceremony can take place.

Sakrament Małżeństwa

Weddings

luby udzielane są w soboty lub w inne
dni tygodnia, jeżeli kto ma takie
życzenie. Po więcej informacji prosimy o
kontakt z biurem parafialnym.

Weddings are celebrated on Saturday afternoons or
any day if you wish. Arrangements should be made
by calling the parish office.

REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH
FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII W. HELENY
CHECK ONE /
Zaznacz jedno:
__ New Registration /
Nowo Zarejestrowany
__ Change of address /
Zmiana adresu
__ Moving out of parish /
Wyprowadzka z Parafii
__ Want Envelopes /
Proszę o Koperty

__________________________________________________________________________
First & Last Name / Imię i Nazwisko
__________________________________________________________________________
Address / Adres
__________________________________________________________________________
City / Miasto

Zip Code / Kod Pocztowy

__________________________________________________________________________
Phone / Telefon

Please drop Membership Form into the offertory basket or mail to Rectory.
Proszę wrzucić tą formę do koszyka na tacę lub przesłać na Plebanie.

May 18th, 2014: 5th Sunday of Easter
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Święty Jan Paweł Wielki - W rękach Boga na wieki
W dniu Urodzin i po Kanonizacji Wielkiego Papie a więtego Jana Pawła II (w Niedzielę Miłosierdzia Bo ego, 27 kwietnia,
2014 r., na Placu w. Piotra w Watykanie, wraz ze w. Janem XXIII, Papie em), dziękujemy za jego ycie bez reszty oddane
Bogu, Ko ciołowi i ka demu człowiekowi. W tym oddaniu Miłosiernemu Chrystusowi oraz wszystkim ludziom i yciu w
więto ci promieniuj cej stale obecno ci Naj więtszego Boga, w. Jan Paweł II do końca na ladował Niepokalan
Dziewicę Maryję, której zawierzył całego siebie – TOTUS TUUS.
Niech ka dy z nas stara się na ladować więte ycie Jana Pawła II, w pełniejszym oddaniu siebie w ręce Pana Boga. Niech
w tym dopomog nam fragmenty homilii Ks. Kardynała Angelo Comastri wygłoszonej 28.04.2014 r. w Watykanie podczas
Mszy w. dziękczynnej za kanonizację Jana Pawła II:
„ ycie Jana Pawła II było nieustannym posłuszeństwem Ewangelii Jezusa – za to go kochali my! Rozpoznali my w jego
yciu odwieczn Ewangelię: Ewangelię, która dała wiatło i nadzieję wielu pokoleniom chrze cijan!”. Wiemy dzi , e to
przeczucie było inspiracj , poniewa Ko ciół, poprzez Papie a Franciszka wczoraj uznał więto ć Jana Pawła II, a my
dzisiaj radujmy się i wspólnie dziękujemy Bogu, niestrudzonemu twórcy więtych. Pamiętaj c jednak o słowach Jana Pawła
II: “ więci nie daj od nas oklasków, ale by my ich na ladowali” musimy postawić sobie pytanie: “Czego nas uczy
więto ć tego niezwykłego ucznia Jezusa w XX wieku?”.
Jan Paweł II miał odwagę otwarcie wyra ać wiarę w Jezusa w epoce “«milcz cej apostazji» człowieka sytego, który yje
tak, jakby Bóg nie istniał” (Ecclesia in Europa, 9). Wieczorem 16 pa dziernika 1978 roku, kiedy dopiero co został wybrany
na papie a ukazuj c się z loggi tej bazyliki, Jan Paweł zawołał: “Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Było to wołanie
jego wiary, to był cel jego ycia, były to pierwsze słowa jego pontyfikatu. 3 kwietnia 2006 roku na tym samym placu, mówi c
o swoim poprzedniku Benedykt XVI powiedział: “Nieod ałowany Papie , którego Bóg obdarzył wielorakimi darami ludzkimi
i duchowymi, przechodził próbę ogniow trudów apostolskich i choroby, coraz bardziej jawił się jako «skała» w wierze. Kto
miał sposobno ć obcować z nim blisko, mógł niemal namacalnie stwierdzić, jak szczera i niezłomna była jego wiara, która
je li wywierała wra enie na kręgu współpracowników, niew tpliwie miała — w czasie jego długiego pontyfikatu — wielki
dobroczynny wpływ na cały Ko ciół, zwłaszcza w ostatnich miesi cach i dniach jego ycia. Była to wiara wiadoma, mocna i
autentyczna, wolna od lęków i kompromisów”. Tak za wiadczył Benedykt XVI. Jan Paweł II miał odwagę bronienia rodziny,
która jest Bo ym planem wyra nie wypisanym w księdze ycia: bronił rodziny, kiedy coraz bardziej upowszechniał się zamęt
i publiczna agresja w stosunku do rodziny, w szalonej próbie napisania jakiej “Anty- księgi Rodzaju”, wymierzonej przeciw
Stwórcy.
Jan Paweł II miał te odwagę, by bronić ycia ludzkiego – i to ka dego ycia ludzkiego. Encyklika “Evangelium vitae”, która
jest zaanga owanym krzykiem obrony ycia kończy się piękn modlitwę do Maryi, w której odnajdujemy całego Jana Pawła
II. Mówi On tak : “O Maryjo, jutrzenko nowego wiata, Matko yj cych, Tobie zawierzamy sprawę ycia: spójrz, o Matko,
na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyj ć na wiat, ubogich, którzy zmagaj się z trudno ciami ycia,
mę czyzn i kobiet — ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętno ć albo fałszyw lito ć. Spraw,
aby wszyscy wierz cy w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miło ci głosić ludziom naszej epoki Ewangelię
ycia” (Evangelium vitae, 105).
Jana Pawła II miał odwagę, by bronić pokoju, gdy wiały posępne wiatry wojny - nieustannie wołał o pokój i powiedział: “Ja
wiem, co to jest wojna, ale muszę powiedzieć, e wojna nie rozwi zuje problemów, ale je mno y”. więte słowa, słowa
prawdziwe i aktualne.
Jan Paweł II miał odwagę, by wyj ć do ludzi młodych, aby ich wyzwolić z kultury pustki i tego, co efemeryczne, zachęcaj ce
ich do przyjęcia Chrystusa, jedynego wiatła ycia i jedynego, który mo e dać pełnię rado ci ludzkiemu sercu. Młodzi z
całego wiata rozpoznali w Janie Pawle II prawdziwego ojca, autentycznego przewodnika, prawego wychowawcę.
Jan Paweł II w trudnych czasach kryzysu powołań do kapłaństwa miał odwagę yć wobec wiata rado ci z powodu bycia
kapłanem, rado ci z przynale no ci do Chrystusa i całkowitego po więcenia się dla sprawy Jego Królestwa. Pewien były
ksi dz, który doprowadził się to tego, e ył jako bezdomny, pewnego dnia w towarzystwie zaprzyja nionego współbrata udał
się na papiesk audiencję w Sali Klementyńskiej. Papie został poinformowany o tej szczególnej obecno ci i na zakończenie
audiencji poprosił o spotkanie z byłym księdzem. Co się stało? Papie ukl kł i poprosił o mo liwo ć spowiedzi, aby obudzić
w sercu kapłana wiadomo ć wielko ci kapłaństwa.
Witaj c go, powiedział mu: „Zobacz, jak wielkie jest kapłaństwo! Nie niszcz go!” Słowa i gesty godne więtego. W końcu
Jan Paweł II miał odwagę zmierzyć się z oziębieniem pobo no ci maryjnej, cechuj cym pierwsz fazę posoborow .
Zdecydowanie i z przekonaniem zaproponował na nowo pobo no ć maryjn : pobo no ć będ c nieodł czn czę ci
Ewangelii, to znaczy dzieła zbawienia, tak jak było i jest ono dokonywane przez Boga w Jezusie Chrystusie.
A do końca Jan Paweł II dał się prowadzić Maryi po drodze wiary, zawierzenia, całkowitego daru z siebie. Był więtym!
więty Janie Pawle II, módl się za Ko ciół, który tak bardzo umiłowałe i pchn łe miało na drodze heroicznej wierno ci
Jezusowi. więty Janie Pawle II, módl się za nas, aby my zgromadzeni wokół papie a Franciszka tworzyli (zgodnie z
yczeniem i modlitw Jezusa) jedno serce i jedn duszę, aby wiat uwierzył. Amen.”
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ST. HELEN PARISH

Kącik katechizmowy
Jaką władz w Królestwie przekaże Jezus swoim
Apostołom?
Jezus wybiera Dwunastu, przyszłych wiadków
swego zmartwychwstania, aby byli razem z Nim i
uczestniczyli w Jego posłaniu. Dał im udział w
swojej władzy, aby nauczali, odpuszczali grzechy,
budowali Ko ciół i rz dzili nim. W tym kolegium
Piotr otrzymuje k"lucze Królestwa" (Mt 16,19) i
zajmuje pierwsze miejsce, z misj strze enia wiary i
utwierdzania w niej braci.
Jakie znaczenie ma Przemienienie Jezusa?
W Przemienieniu ukazała się przede wszystkim
Trójca więta: O
" jciec w głosie, Syn jako człowiek,
Duch w wietlistym obłoku"( w. Tomasz z Akwinu).
Rozprawiaj c z Moj eszem i Eliaszem o swoim
"odej ciu"(Łk 9,31), Jezus wskazuje, e aby w
" ej ć do
swej chwały"(Łk 24,26), musi przej ć przez krzy w
Jerozolimie, zapowiada swoje zmartwychwstanie i
daje nam przedsmak Jego chwalebnego przyj cia,
kiedy to "przekształci nasze ciało poni one na
podobne do swego chwalebnego ciała"(Flp 3,21).

Je eli planujesz wysłanie komu kartki czy to z
okazji urodzin, imienin, rocznicy dlaczego nie
zamówić mszy w. w ich intencjach? Msze
więte ofiarowane s za ywych i za zmarłych.
Nie ma lepszego daru ni ofiarowanie modlitwy
w czyjej intencji.

JADWIGA RYNOWIECKA
MAY SHE REST IN PEACE
NIECH ODPOCZYWA
W POKOJU WIECZNYM

Zapraszamy wszystkich
do udziału
w polskich “Majówkach”
w ka dy dzień miesi ca maja
od poniedziałku do soboty
o godzinie 7 wieczorem
w kaplicy w. Judy Tadeusza,
a w niedziele po Mszy w.
o godz. 10:30 a.m.

May 18th, 2014: 5th Sunday of Easter
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Bernardyn urodził się w rodzinie szlacheckiej 8 wrze nia 1380 r. w Massa Marittima (nieopodal Sieny w
Toskanii), kilka miesięcy po mierci najsłynniejszej sienenki, w. Katarzyny, tercjarki dominikańskiej. Kiedy
miał zaledwie 3 lata, stracił matkę, trzy lata pó niej został osierocony tak e przez ojca, który był
gubernatorem miasteczka. Na wychowanie wzi ł go do siebie zamo ny stryj, zamieszkały w Sienie, który
opłacił mu naukę. W szkole parafialnej ukończył nauki podstawowe, a w latach 1396-1399 studiował prawo
na uniwersytecie w Sienie. Równocze nie studiował Pismo więte i teologię. Po otrzymaniu licencjatu z
prawa kanonicznego zapisał się do Konfraterni Naj więtszej Maryi. Celem tego bractwa było doskonalenie
się wewnętrzne stowarzyszonych oraz posługiwanie chorym w czasie zarazy. W czasie epidemii d umy
Bernardyn, wspomagaj c innych, sam się zaraził i cudem wyszedł z choroby. Pó niej opiekował się swoj
niewidom 90-letni stryjenk .
W 1402 r. wst pił do franciszkanów w Sienie. W rok potem (8 wrze nia) zło ył luby zakonne, a po kolejnym
roku (8 wrze nia 1404 r.) otrzymał więcenia kapłańskie. Przeło eni przeznaczyli go do małego klasztoru,
poło onego na wzgórzu w pobli u Sieny, w Capiola. Tu spędził 12 lat. Korzystaj c z wolnego czasu, pilnie
studiował Pismo więte i ojców Ko cioła oraz dzieła teologiczne, zwłaszcza w. Bonawentury. Równocze nie
dał się poznać jako dobry kaznodzieja, dlatego chętnie go zapraszano z kazaniami do okolicznych ko ciołów.
Te wła nie kazania wyrobiły mu tak wielk sławę, e w roku 1417 mianowano go kaznodziej na cał Italię.
Zmarł w Aquili ( rodkowe Włochy) 20 maja 1444 r. i tam go pochowano. W 6 lat po mierci Bernardyna, 24
maja 1450 roku w uroczysto ć Zesłania Ducha więtego, papie Mikołaj V wobec niezliczonych tłumów
dokonał jego kanonizacji. W uroczysto ci tej wzięło udział około 4000 obserwantów.
Bernardyn jest twórc cennych dzieł teologicznych, za które został zaliczony do
grona doktorów Ko cioła. Jest patronem bernardynów, Sieny, rodzinnej
miejscowo ci Massa Marittima oraz tkaczy, a tak e orędownikiem cierpi cych na
choroby płuc, gardło i krwawi cych. W ród bernardynów, sprowadzonych do Polski
w 1452 r. przez w. Jana Kapistrana, s tak e polscy błogosławieni i więci: Szymon
z Lipnicy (+ 1482), Jan z Dukli (+ 1481) i Władysław z Gielniowa (+ 1505). Wywarli
oni powa ny wpływ na ycie religijne w Polsce.
W ikonografii więty przedstawiany jest w habicie bernardyńskim; czasem jako
kaznodzieja. Jego atrybutami s : u nóg trzy infuły, których odmówił; otwarta księga;
krzy z monogramem IHS; w ręku monogram IHS w promieniach.

Od Rady Parafialnej
Rada Parafialna umie ciła w przedsionku ko cioła
skrzynkę na komentarze. Je eli ktokolwiek ma jakie
pytania, sugestie czy komentarze dotycz ce ycia
naszej parafii bardzo prosimy aby umieszczać je
wła nie w tej skrzynce. Postaramy się odpowiedzieć na
ka de z nich. Kartki tam umieszczane nie musz być
podpisane chyba, e ta osoba ma yczenie aby
odpowied trafiła bezpo rednio do niej.
Dziękujemy,
Harriet Siller,
Przewodnicz cy Rady Parafialnej

Składamy serdeczne „Bóg Zapłać” ni ej
wymienionym Paniom i rodzinom, które
zasponsorowały kwiaty na nasze klomby
wokół ko cioła. Niech Pan Bóg
wynagrodzi Wasz hojno ć.
Rodzina Petelski, Antonina, Danuta,
Rodzina Kowalczyk, Helena, Zofia,
Helena, Teresa, Janina.

