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ST. HELEN SCHOOL 

2347 W. Augusta Blvd. 
Phone (773) 486-1055;  

 
www.sthelenchicago.org 
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Schedule of Services 

Plan Posługi Duszpasterskiej 
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 WI 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 

Zesłanie Ducha Świętego, 8 czerwiec 2014 

2315 W. Augusta Blvd.,  
Chicago, IL 60622   

 
Phone (773) 235-3575;  

Fax (773) 235-3810  
sthelen@archchicago.org               

www.sthelenparish.net 



HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE W. W TYGODNIU 

 

Sunday,  June 8, 2014, Pentecost / Zesłanie Ducha więtego 

7:30 AM  † Adam Rachowicz 

9:00 AM  For parishioners; † Adeline & William J. Kenar; † Shirley Kenar; † Irene Cudak Gregorian mass; 

Andrew Diaz on Graduation Day; For Holy Name Family Club members both living and deceased 

10:30 AM Za Parafian; † Barbara Sobczak - Szafirowicz Msza więta gregoriańska; † Antoni-ojciec, Antoni
-brat z intencji córki Janiny z rodziną; Z podziękowaniem Panu Jezusowi Najmiłosierniejszemu i cudownej 
Matce Bożej za otrzymaną łaskę z pro bą o dalszą pomoc dla Zenona 
12:30 PM  † Mary, John, Helen Szubiński 

6 PM For all donors of St. Helen Church 
 

Monday, June 9,  2014, PONIEDZIAŁEK;  
7 AM  Poor souls in Purgatory; † Irene Cudak Gregorian mass;  

7:30 AM † Barbara Sobczak - Szafirowicz Msza więta gregoriańska;  
 

Tuesday, June 10, 2014, WTOREK;  
7 AM  † Irene Cudak Gregorian mass; † Ben & Stephanie Bartosik 

7:30 AM  † Barbara Sobczak - Szafirowicz Msza więta gregoriańska 
 

Wednesday,  June 11, 2014, RODA; St. Barnabas 
7 AM † Irene Cudak Gregorian mass;  

7:30 AM  † Barbara Sobczak - Szafirowicz Msza więta gregoriańska 
 

Thursday, June 12, 2014, CZWARTEK;  
7 AM † Irene Cudak Gregorian mass; † Javier Romero death anniversary req by 

daughters 

7:30 AM  † Barbara Sobczak - Szafirowicz Msza więta gregoriańska 
   

Friday, June 13, 2014, PI TEK; St. Anthony of Padua 
7AM † Irene Cudak Gregorian mass;  

7:30 AM † Barbara Sobczak - Szafirowicz Msza więta gregoriańska;  
 

Saturday, June 14, 2014, SOBOTA;  
8 AM † Barbara Sobczak - Szafirowicz Msza więta gregoriańska; † Irene Cudak Gregorian mass;  

† Franciszek Brandys rocznica mierci 
 

Sunday,  June 15, 2014, The Most Holy Trnity / Trójcy Przenaj więtszej 
7:30 AM  † Adam Rachowicz; Za wszystkich ojców żyjących i zmarłych 

9:00 AM  For parishioners; † Casimir Bykowski; † John Bykowski; † Joseph Smolka; † Patrycja Dylag 1st 
death anniversary; † Irene Cudak Gregorian mass; † Maximino D. Sombong Jr. 1st death anniversary; God’s 

blessings for Mary Beth Lestingi; † Mary & Anthony Lestingi; For all Fathers both living and deceased 

10:30 AM Za Parafian; † Barbara Sobczak - Szafirowicz Msza więta gregoriańska; Za wszystkich ojców 
żyjących i zmarłych; † Stanisław Maćków; † Jan Lenczowski; † Emilian Kożuszko; † Chester i Stanley 

Cichonski z intencji rodziny; O zdrowie i bł. Boże dla Ireny Kożuszko 

12:30 PM  For all Fathers both living and deceased; † Raymond Krystyn Sr.; † Sophie Krystyn 

6 PM For all donors of St. Helen Church; For all Fathers both living and deceased; † Stanley Gniadek 
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ACTIONS OF THE HOLY SPIRIT 
 
Today, we observe Pentecost Sunday. On the fiftieth day after His Resurrection, the Lord Jesus sent the Holy 
Spirit upon Mary and the Apostles gathered in the upper room, thereby filling his promise: " When the Advocate 
comes, whom I will send to you from the Father - the Spirit of truth who goes out from the Father - he will testify 
about me." (John 15:26). On the day of Pentecost, the Church, alive with the Holy Spirit, begins preaching the 
good news of salvation to all nations. 

 
I would like to revisit an event from nine years ago.  It happened April 8, 2005, at St. Peter's Square in the 
Vatican.  It was the day of the funeral of Pope John Paul II, whose holiness has been recognized. I had a great 
grace from God to participate in this great event in the history of the Church and the world. When the procession 
came out of St. Peter's Basilica and reached the altar placed in the square, suddenly a gust of wind created quite a 
commotion among the Cardinals.  Their red vestments were blown by gusts of wind and obscured their eyes, hid 
their faces, and even some of their miters fell off.  Then a strong gust of wind, in a very meaningful way, closed 
the Book of the Gospels, located on the coffin of the Pope. There, in the turned over pages, the gust slammed 
closed the thick cover.  It was as if someone wanted to say that the whole life of John Paul II was written in this 
book. 
Many people said then that it was the action of the Holy Spirit - a sign, having affirmed the faith, to show that he 
was a man of God. And indeed it was! Not only present at the funeral, but also those who viewed the television 
broadcast, were strengthened in the faith. Many people were converted in the direction of good, reconsidered their 
lives, and returned to God and the Church. 
 
Why do I mention this event today? Because it shows the way the Holy Spirit works.  We cannot see the Holy 
Spirit, but we can see what is made by the work of the Holy Spirit.  There, in Rome you could not see the wind, 
you could see only what was done: moving vestments, turned over pages, and the closed Gospel. 
Anyone who works with the Holy Spirit, bears fruit. If you just want it, the invisible Holy Spirit, can change your 
life for the better - it will be more love, joy, peace! 
 
Today's Gospel describes the moment in which Jesus gives the disciples the Holy Spirit.  The mission of Jesus 
was complemented by the action of the Holy Sprit. He fulfilled all that the Father commanded Him.  Just as the 
Father sent Jesus with the mission of saving the earth, so He sends his disciples to carry on the work of preaching 
the Gospel. The performance of the disciples, whom we also we depend on, was a function of their openness and 
acceptance of the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, the effectiveness of the Church is impossible. This 
emphasizes Jesus, speaking of the forgiveness of sins: "Receive the Holy Spirit.  Whose sins you forgive, are 
forgiven them, and whose sins you  retain are retained."(Jn 20 , 22-23). When we hear in the confessional the 
formula of absolution, it is worth realizing that it operates as the Holy Spirit, whom Jesus left the emerging 
church. The Spirit works today as well, and its action is often visible. 
How good it is that God gave us the Sacrament of Reconciliation, which allows you to shed the weight of sins. 
Confession is intended to experience peace of heart which God gives. No confession of sin and repentance for it 
makes evil expand and includes more and more spheres of human life. The sin and remorse are able to torment 
man. Confession is a gift from God to keep sin from poisoning the whole system. 
So let us open ourselves to God's grace, to the invisible Holy Spirit. Let the Holy Spirit lead! And certainly we 
will not be disappointed. Our life will bear beautiful fruit. 
Look at the Apostles.  What happened when the Holy Spirit descended upon them in the 
upper room? In a moment, they got rid of their fear, they felt the power, moved into the 
world to preach Jesus and His message of salvation! 

This was the work of the Invisible Holy Spirit! And the Holy Spirit still performs 
miracles - continually leading the Church of Jesus Christ - already for two thousand years. 
 
Ks . Francis Florczyk 
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Catechism Corner 
 

Did Jesus contradict Israel's faith in the one 

God and savior? 
Jesus never contradicted faith in the one God, 
not even when he performed the stupendous 
divine work which fulfilled the messianic 
promises and revealed himself as equal to God, 
namely the pardoning of sins. However, the call 
of Jesus to believe in him and to be converted 
makes it possible to understand the tragic 
misunderstanding of the Sanhedrin which judged 
Jesus to be worthy of death as a blasphemer. 
 

Who is responsible for the death of Jesus? 
The passion and death of Jesus cannot be 
imputed indiscriminately either to all the Jews 
that were living at that time or to their 
descendants. Every single sinner, that is, every 
human being is really the cause and the 
instrument of the sufferings of the Redeemer; 
and the greater blame in this respect falls on 
those above all who are Christians and who the 
more often fall into sin or delight in their vices. 

Please join us  
for a Rosary Prayer  

every Wednesday at 7pm  
at Our Lady of the Lourdes Chapel  
(located next to the church’s vestibule). 

Parish Council News 

 
The Parish Council has put up a comment box in the 
vestibule of the church. 
 
Please write 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 

Fathers Day Novena 
 
We will have our Novena of Holy Masses for our 
Fathers, living and deceased.  Our Novena of Ho-
ly Masses will begin on Sunday, June 15th and 
continue through June 23rd.  Also, our fathers, 
living and deceased are remembered on every 
First Friday of the month all year long at the 7:00 
p.m. Holy Mass.  Enroll your father in this Nove-
na by writing the name of your father on an enve-
lope and drop the envelope in the collection bas-
ket or bring it to the rectory.  Envelopes are avail-
able on the table behind the pews. 
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GIVECENTRAL.ORG 
 
You can make your contribu ons online through a se-
cured 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 co-
de or address 
4. Create your Give Central profile and enter your pay-
ment 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 

 

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! 



Page 6  ST. HELEN PARISH 

 

 “Everything Was Once New”  
 

 
“An phon” and “Sequence” are the vocabulary words for this week! Now that we have reached the end 
of the Easter season, we have a month full of feasts: Ascension (June 1), Pentecost (June 8), Holy Trinity 
(June 15), Body and Blood of Christ [Corpus Chris ] (June 22), and Ss. Peter and Paul (June 29), among 
others that are celebrated during the week. Two of these feasts  (Pentecost and Corpus Chris )   have 
sequences as part of the Liturgy of the Word. 
We'll talk about both of them this week and why what you hear sung  is slightly different than what  is 
printed  in the hymnal. We'll also talk about the three an phons of the mass and what their purpose/
history is, as well as how they “operate” for when we begin singing them at masses. 
 
Thank you again for reading! Remember to pick up a copy of this week's ar cle in 
the main ves bule, or stop by the St. Helen's Music Ministry website (shortened link): 
h p://goo.gl/5xMoiR 
If you have any ques ons, please feel free to stop by the choir lo  a er masses on Sunday, or shoot me 
an e-mail at sthelensmusic@gmail.com. 
 
-Alex Fries 
Music Director 

Father’s Day Coffee & Cake Sale 
 

June 15th after 9a.m, 10:30am and 12:30pm Masses 
 

Church Vestibule 
 

Coffee & Cake $3 
 

All proceeds will be used to pay archdiocesan bills 
 
 
 

Sprzedaż ciasta i kawy na Dzień Ojca 
 

15 czerwiec po Mszach wi tych o godzinie 9, 10:30 i 12:30 
 

w przedsionku ko cioła 
 

Kawa i ciasto $3 
 

Dochód zostanie przeznaczony na zapłatę zaległych rachunków z archidiecezji 
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St. Helen Parish 
Catholic Annual Appeal  

2014 Report 

Thank you for your donations 

Amount Pledged $19,750.00 

Amount Paid $10,720.00 

Balance Due $9,030.00 

2014 Goal  $10,041.00 

From June through August our parish office will be closed on Mondays.   
 

W czasie miesięcy wakacyjnych tj. od czerwca do  sierpnia, biuro 
parafialne będzie nieczynne w poniedziałki. 

Live in  caregiver needed for woman 
and man, English a must. 
 
Nancy 312-671 –0052 

X Lednickie Spotkanie Młodych 

 

14 Czerwca, 2014 

5:30 - 10 pm 

Mszy więtej przewodniczy  
Ks. Kardynał Francis George 

Parafia w. Rozalii 

4401 N. Oak Park Ave. 

Harwood Heights, IL 60706 
 

Więcej  na stronie internetowej: 
http://lednica2000.us/ 

Lednica 2000 Association 
Invites you to 

Lednica Youth Celebration 
Saturday, June 14, 2014 

5:30pm - 10pm 

 
In the Name of the Son 

 
Francis Cardinal George presiding 

 
St. Rosalie Church 

4401 N. Oak Park Ave. 
Harwood Hts., IL 60706 

Www.Lednica2000.us 

Catholic Family Day  

at Six Flags Great America 

Sunday, June 22 

Join Catholic families from around the 
Archdiocese of Chicago for Catholic Family 
Day at Six Flags Great America theme park, 
542 North II Route 21 in Gurnee. The event will 
begin with Mass at 9:30 a.m. and tickets are $34 
per person. The picnic package is $47.62, which 
includes park admission and an all-you-can-eat 

buffet what will be open from 1:30 until 3 p.m. 

Order tickets online at https://
www.sixflags.com/greatamerica and enter the 
promo code: CATHOLIC when making a 

purchase. 



Page 8  ST. HELEN PARISH 

 

WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara 
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ  

 

 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.  

 
 

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

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

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. 
 

Sakrament Małżeństwa 
luby udzielane są w soboty lub w inne 

dni tygodnia, jeżeli kto  ma takie 
życzenie. Po więcej informacji prosimy o 
kontakt z biurem parafialnym.   

Next Weekend’s second collection will be for  heating bill 
 

W następny weekend druga składka przeznaczona będzie na 
wyrównanie rachunku za ogrzewanie 

June 1, 2014 9 a.m. 10:30 a.m. 12:30 p.m. 6 p.m. TOTAL 

Total collection /  

Zebrana suma 
$614 $510 $564 $121.15 $1,967.15 

School support $224 $207 $121 $20.65 $642.65 

7:30 a.m. 

$158 

$70 

Other 

- 

- 
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Działanie Ducha Świętego! 
Prze ywamy dzi  Niedzielę Zesłania Ducha więtego! Pięćdziesi tego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus 
zesłał Ducha więtego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniaj c tym samym swoj  
obietnicę: "Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam po lę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On 
będzie wiadczył o Mnie" (J 15, 26). W dniu Pięćdziesi tnicy Ko ciół, o ywiony Duchem więtym, rozpoczyna 
przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom. 
 
Chciałbym przypomnieć zdarzenie sprzed dziewięciu lat. Rzecz działa się 8 kwietnia 2005 roku, na Placu więtego 
Piotra w Watykanie. Był to dzień pogrzebu Papie a Jana Pawła II – dzi  ju  więtego. Miałem wielk  łaskę od Boga 
uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu w historii Ko cioła i wiata. Gdy procesja wychodziła z Bazyliki w. Piotra  
i docierała do ołtarza umieszczonego na placu, nagle po ród księ y kardynałów powstało niemałe zamieszanie, po tym 
jak uderzył w nich gwałtowny wiatr. Od więtne czerwone szaty liturgiczne wzburzone podmuchami przesłaniały im 
oczy, zakrywały twarze, a mitry spadały z głów. A potem silny poryw wiatru, w bardzo wymowny sposób zamkn ł 
Księgę Ewangelii, poło on  na trumnie Papie a. Oto przewracane podmuchami kartki zatrzasnęła w końcu gruba 
okładka. Jakby kto  chciał powiedzieć, e całe ycie Jana Pawła II było zapisane w tej księdze i ni  podyktowane. 
 
Wielu ludzi stwierdziło wtedy, e był to powiew Ducha więtego – znak, maj cy utwierdzić wiarę, pokazać, e odchodzi 
Bo y człowiek. I rzeczywi cie tak było! Nie tylko obecni na pogrzebie, ale równie  ci, którzy ogl dali transmisję 
telewizyjn , umocnili się w wierze. Wielu ludzi nawróciło się w stronę dobra, przemy lało swoje ycie, powróciło do 
Boga i Ko cioła. 
Dlaczego dzisiaj wspominam to wydarzenie? Bo pokazuje ono sposób, w jaki działa Duch więty! Nie mo emy Go 
zobaczyć! Ducha więtego po prostu nie widać. Ale mo emy zobaczyć to, czego dokonuje! Tam w Rzymie nie było 
widać wiatru, widać było jedynie to, czego dokonał: faluj ce ornaty, przewracane kartki, zamknięt  księgę. 
 

Ka dy kto współpracuje z Duchem więtym, wyda owoce. Je li tylko chcę, to niewidzialny Duch więty, mo e zmienić 
moje ycie na lepsze – będzie w nim więcej miło ci, rado ci, pokoju! 

Dzisiejsza Ewangelia opisuje moment, w którym Jezus daje uczniom Ducha więtego. Misja Jezusa została dopełniona. 
Wypełnił On wszystko to, co polecił mu Ojciec. Tak, jak Ojciec posłał Jezusa z misj  zbawcz  na ziemię, tak On posyła 
swoich uczniów, aby kontynuowali Jego dzieło głoszenia Ewangelii. Skuteczno ć działania uczniów, którymi jeste my 
tak e my, zale y od otwarcia się i przyjęcia Ducha więtego. Bez Niego skuteczno ć działania Ko cioła jest 
niemo liwa. Podkre la to sam Jezus, mówi c o odpuszczeniu lub zatrzymaniu grzechów: „Weźmijcie Ducha wi tego! 
Którym odpu cicie grzechy, s  im odpuszczone” (J 20, 22-23). Gdy słyszymy w konfesjonale formułę rozgrzeszenia, to 
warto sobie u wiadomić, i  działa wówczas Duch więty, którego Jezus zostawił tworz cemu się Ko ciołowi. Ten Duch 
działa równie  dzisiaj i Jego działanie jest często widzialne. 
 

Jak to dobrze, e Bóg dał nam Sakrament Pojednania, który pozwala zrzucać cię ar z serca. Ze spowiedzi  wi e się 
do wiadczenie pokoju serca, które daje Bóg. Brak wyznania grzechów i pokuty za nie sprawia, e zło się rozszerza  
i obejmuje coraz więcej sfer ludzkiego ycia. Grzech, wyrzuty sumienia potrafi  człowieka zamęczyć. Spowied  to dar 
Boga, aby grzech nie zatruł całego organizmu. 
 

A zatem otwórzmy się na Bo  łaskę, na działanie niewidzialnego Ducha więtego! Dajmy się Mu poprowadzić! A na 
pewno się nie zawiedziemy! Nasze ycie wyda piękne owoce. 
Popatrzmy na Apostołów! Co się stało, gdy Duch więty zst pił na nich w wieczerniku? W jednej chwili, w momencie – 
wyzbyli się lęku, nabrali mocy, ruszyli w wiat, by głosić Jezusa i Jego zbawcze orędzie!  
Niewidzialny Duch więty – tego dokonał! I ci gle dokonuje cudów – 
prowadz c nieustannie Ko ciół Jezusa Chrystusa – ju  dwa tysi ce lat.  

 
Ks. Franciszek Florczyk 
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Kącik katechizmowy 
 

Czy Jezus sprzeciwiał si  wierze Izraela w Boga 

Jedynego i Zbawiciela? 
Jezus nigdy nie kwestionował wiary w jedynego 
Boga, nawet wtedy, gdy dokonywał czynów 
wiadcz cych, e s  dziełem Bo ym: odpuszczenie 

grzechów. Domaganie się Jezusa wiary w Niego ze 
względu na dzieła Ojca, jakie wypełniał, i wymaganie 
nawrócenia wobec zdumiewaj cego wypełnienia się 
obietnic, pozwalaj  zrozumieć tragiczn  pogardę 
Sanhedrynu, który uznawał, e Jezus zasługiwał na 
mierć jako blu nierca.  

Kto jest odpowiedzialny za mierć Jezusa? 
Nie mo na przypisywać odpowiedzialno ci za mierć 
Jezusa wszystkim wówczas yj cym ydom w 
Jerozolimie, a tym bardziej rozci gać tę 
odpowiedzialno ć na innych ydów w czasie i 
przestrzeni. Ka dy poszczególny grzesznik, to jest 
ka dy człowiek, jest w rzeczywisto ci sprawc  i jakby 
narzędziem wszystkich m k, które wycierpiał Boski 
Odkupiciel. W większym jeszcze stopniu winni s  ci, 
przede wszystkim chrze cijanie, którzy nadal 
popadaj  w grzechy i znajduj  upodobanie w 
wadach. 

 
 
 

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. 

Nowenna z okazji Dnia Ojca 
 

W niedzielę, 15-go czerwca będziemy ob-
chodzić Dzień Ojca. W tym dniu rozpocz-
niemy Nowennę w intencji naszych ojców, 
tak yj cych jak i zmarłych, która będzie 
odprawiana przez 9 dni.  Ka dego dnia w 
czasie Nowenny będzie odprawiana Msza 
więta w intencji wszystkich ojców, jak 

równie  w ka dy pierwszy pi tek miesi ca 
w ci gu roku o godzinie 7 wieczór modlimy 
się za naszych ojców. Prosimy o wypisanie 
imion Waszych ojców, aby my mogli w ich 
intencjach modlić się. Niech ten Dzień Ojca 
będzie okazj  do wyra enia naszej wdzięcz-
no ci naszym ojcom za ich troskę i opiekę.  
Niech będzie apelem i wezwaniem do miło-
ci, szacunku i wdzięczno ci wobec ojców, 

skierowanym do wszystkich dzieci i mło-
dzie y. Koperty s  dostępne na stoliku za 
ławkami. 
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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. Sugestie można pisać w j zyku 

polskim. 
 
Dziękujemy, 
Harriet Siller,  
Przewodnicz cy Rady Parafialnej 

Barnaba urodził się na Cyprze w ydowskiej rodzinie z pokolenia Lewiego. Jego wła ciwe imię 
brzmiało Józef, ale Apostołowie dali mu przydomek Barnaba. Według Klemensa Aleksandryjskiego  
i Euzebiusza Barnaba miał nale eć do grona 72 uczniów Pana Jezusa. Był krewnym w. Marka 
Ewangelisty, dlatego w. Paweł nazywa go kuzynem Ewangelisty (Kol 4, 10). Barnaba zapewne razem ze 
w. Pawłem przybył do Jerozolimy, aby u stóp Gamaliela, znanego rabina - uczonego ydowskiego, 

pogłębić swoj  wiedzę w zakresie religii moj eszowej. Dzieje Apostolskie tymi słowy wprowadzaj  nas  
w okoliczno ci pocz tków jego działalno ci. "Józef, nazwany przez Apostołów Barnabas, to znaczy Syn 
Pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, któr  posiadał, a pieni dze przyniósł i zło ył u stóp 
Apostołów" (Dz 4, 36-37).  

 
Barnaba był człowiekiem dobrym, pełnym Ducha więtego i wiary (Dz 11, 22-24). Razem ze w. 
Markiem jako towarzysz w. Pawła udał się w pierwsz  podró  misyjn  na Cypr, a stamt d do Azji 
Mniejszej (Dz 13, 1-14). Na Cyprze dokonali nawrócenia namiestnika wyspy, Sergiusza Pawła.  
 
Kult w. Barnaby był ju  w czasach apostolskich tak wielki, e tylko jemu jednemu z uczniów Dzieje 
Apostolskie nadaj  zaszczytny tytuł Apostoła. W wieku XVI powstał zakon Regularnych Kleryków w. 
Pawła, zało ony przez w. Antoniego Marię Zaccaria, od macierzystego ko cioła w. Barnaby nazywany 
popularnie barnabitami. 
Barnaba jest patronem Florencji i Mediolanu, w którym według tradycji nauczał; 
czczony jest tak e jako orędownik podczas kłótni, sporów, smutku oraz burz gradowych. 
 
W ikonografii w. Barnaba przedstawiany jest jako starszy mę czyzna z dług  brod  w 
tunice i płaszczu albo w szatach biskupich, czasami jako kardynał. Jego atrybutami s : 
ewangeliarz, zwój pergaminu, gał zka oliwna, halabarda, model ko cioła.  

Boże Ciało 
 
W niedzielę 22-go czerwca będziemy prze ywać Bo e Ciało.  Zapraszamy 
wszystkich w tym dniu na Msze więt  o godzinie 10:30 a.m. po której odbędzie 
się tradycyjna Procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy. Zapraszamy 
dziewczynki do sypania kwiatów i chłopców z dzwonkami. Rodziny prosimy  
o przygotowanie ołtarzy w stałych miejscach. 


