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MASSES:

Schedule of Services
Plan Posługi Duszpasterskiej

Sunday: 9:00 a.m., 12:30 p.m. & 6:00 p.m. (English)
7:30 a.m. & 10:30 a.m. (Polish)
Weekday: 7:00 a.m. (Bilingual English / 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 ŚWIĘTE:

Niedziela: 7:30 a.m. i 10:30 a.m. (po polsku)
9:00 a.m., 12:30 p.m. i 6:00 p.m. (po angielsku)
W tygodniu (od poniedziałku do piątku)
7:00 a.m. (dwujęzyczna angielsko - polska)
Sobota: 8:00 rano (po polsku)
Spowiedź: Sobota 8:30 – 9:00 a.m.; Pierwszy Piątek miesiąca
5:45 p.m. - 6:45 p.m. lub na umówienie

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE ŚW. W TYGODNIU
The Ascension of the Lord, Sunday, May 8, 2016, NIEDZIELA; Wniebowstąpienie Pańskie
7:30 AM - Za Parafian; Za matki żyjące i zmarłe; † Mieczysław Data; † Anna Holicz 26 rocznica śmierci;
† Janina, Stanisław, Kazimierz Byjoś
9:00 AM - For Parishioners; For all mothers both living and deceased; † Phyllis Wallis; † Rose Bykowski;
† Apolonia Smolka; † Sophie Bykowski;
10:30 AM – Za Parafian; Za matki żyjące i zmarłe; Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Nieustającej Pomocy
za otrzymaną łaskę i o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla Zenona; O bł. Boże, łaski i zdrowie dla Stanisława
Urbaniak w dniu imienin; Z okazji Dnia Matki o zdrowie i Boże Błogosławieństwo na każdy dzień dla Julii Gieroń z
intencji Izabeli, Anny Marii i Krzysia; O zdrowie i bł. Boże dla Marii Króżel z okazji Dnia Matki z intencji córek;
Śp. † Józef Kusior; † Anna Cichonski; † Aniela Maćków; † Maria Gieroń; † Anna Tchoryk z okazji Dnia Matki z
intencji rodziny; † Maria Kawecka Msza Św. Gregoriańska; † Stanisław Jagieła w dniu imienin;
† Mary Pawlik z okazji Dnia Matki
12:30 PM All donors of St. Helen Church; For all mothers both living and deceased; † Frank Belmont
6:00 PM + For Poor Souls in Purgatory; For all mothers both living and deceased;
Monday, May 9, 2016, PONIEDZIAŁEK:
7AM For Poor Souls in Purgatory; † Maria Kawecka Msza Św. Gregoriańska; For all mothers both living and
deceased; † Mayann Pactanac birthday blessings and wedding anniversary
Tuesday, May 10, 2016, WTOREK: St. Damien
7AM † Maria Kawecka Msza Św. Gregoriańska; For all mothers both living and deceased
Wednesday, May 11, 2016, ŚRODA:
7 AM † Maria Kawecka Msza Św. Gregoriańska; For all mothers both living and deceased; † Adeline, William J.
Kenar; † Shirley Kenar
Thursday, May 12, 2016, CZWARTEK: SS. Nereus and Achilleus
7 AM † Maria Kawecka Msza Św. Gregoriańska; For all mothers both living and deceased; † Ben, Stephanie
Bartosik
Friday, May 13, 2016, PIĄTEK: Our Lady of Fatima
7 AM † Maria Kawecka Msza Św. Gregoriańska; For all mothers both living and deceased
Saturday, May 14, 2016, SOBOTA: St. Matthias
8 AM † Maria Kawecka Msza Św. Gregoriańska; Za matki żyjące i zmarłe; For all mothers
both living and deceased
Pentecost, Sunday, May 15, 2016, NIEDZIELA; Zesłanie Ducha Świętego
7:30 AM - Za Parafian; Za matki żyjące i zmarłe; † Karol Holicz;
9:00 AM - For Parishioners; For all mothers both living and deceased; † Phyllis Wallis; For
Holy Name Family Club members both living and deceased
10:30 AM – Za Parafian; Za matki żyjące i zmarłe; Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Nieustającej Pomocy
za otrzymaną łaskę i o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla Zenona;
Śp. † Józef Kusior; † Maria Kawecka Msza Św. Gregoriańska; † Jan Gawron; † Władysław Masek 8 rocznica śmierci
z intencji córek z rodzinami; † Władysław Mijał 47 rocznica śmierci z intencji rodziny;
† Janina Czesława Sasiela z intencji rodziny
12:30 PM All donors of St. Helen Church; For all mothers both living and deceased; Blessings for Rev. Jerome
Koutnik 17th anniversary of Priesthood
6:00 PM + For Poor Souls in Purgatory; For all mothers both living and deceased;
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Holy Father’s Catechesis for the Year of Mercy
Dear Brothers and Sisters:
We are all familiar with the image of the Good Shepherd who carries the lost sheep on his
shoulders. This image has always represented Jesus’ concern for sinners and the mercy of
God who does not resign himself to losing anyone. Jesus tells the parable to make people
understand that his closeness to sinners should not scandalize, but on the contrary, arouse in
everyone a serious reflection on how we live our faith. The account depicts, on the one hand,
sinners who approach Jesus to listen to him; and on the other, the doctors of the law, the
suspicious scribes, who move away from him on account of his behavior. They move away because Jesus draws near to
sinners. They were proud, they were arrogant, they were self-righteous. Our parable turns on three figures: the shepherd,
the lost sheep, and the rest of the flock. The one who acts, however, is only the shepherd, not the sheep. The shepherd is
therefore the only true protagonist, and everything depends on him.
The parable opens with a question: “What man of you, having a hundred sheep, if he has lost one of them, does not
leave the ninety-nine in the wilderness, and go after the one which is lost, until he finds it?” (Lk. 15:4). It is a paradox
that leads people to doubt the shepherd’s actions: Is it wise to leave the ninety-nine for only one sheep? And what is
more, not even in the safety of the sheepfold, but in the wilderness? According to the biblical tradition, the wilderness
was a place of death, where it is difficult to find food and water, without shelter and at the mercy of wild beasts and
thieves. What can ninety-nine poor defenseless sheep do?
The paradox then continues saying that the shepherd, having found the sheep, “lays it on his shoulders, goes home, calls
together his friends and his neighbors, saying to them: Rejoice with me” (v.6). It seems, then, that the shepherd does not
return to the wilderness to retrieve the whole flock! In reaching out to the one who was lost, he seems to forget the other
ninety-nine. But in reality it is not so. The teaching which Jesus wishes to give us is rather that none of the sheep can be
lost. The Lord cannot resign himself to the fact that even one single person be lost. God’s way of acting is like someone
who goes in search of his lost children, to then celebrate and rejoice with everyone on having found them. It is an
unstoppable desire: Not even the ninety-nine sheep can stop the shepherd and keep him closed in the sheepfold.
He could reason it out this way: “I will take stock: I have ninety-nine of them, I lost one, but it is not a great loss.”
Instead, he goes in search the one, because each one is very important for him, and that one is the most in need, the most
abandoned, the most discarded; and he goes after it. Let us all be advised: Mercy towards sinners is the style with which
God acts, and to such mercy he is absolutely faithful. Nothing and no one can distract him from his will to save. God is
not familiar with our current throwaway culture; this has nothing to do with God. God does not discard any person; God
loves everyone, he searches for everyone: one by one! He does not know the phrase, “throw people away” for he is all
love and all mercy. The Lord’s flock is always on a journey: it does not possess the Lord. It cannot deceive itself into
believing it can imprison him in our plans and strategies. The shepherd will be found wherever the lost sheep is. The
Lord should therefore be sought where he wants to find us, not where we claim to find him.
In no other way can the flock be gathered than by following the path traced out by the mercy of the shepherd. While he
is searching for the lost sheep, he causes the ninety-nine to take part in reunifying the flock. Then not only the sheep
carried on his shoulders, but the whole flock will follow the shepherd to his home to celebrate “his friends and
neighbors.” We ought to reflect often on this parable, because in our Christian community someone is always missing
and has left, leaving his place empty. Sometimes this is discouraging and leads us to believe that it is an inevitable loss,
an incurable disease. It is then that we run the rick of closing ourselves into the sheepfold, where there will be no smell
of the sheep, but the stink of being closed! And Christians? We must not be closed, because we will stink like closed
things. Never! We need to go out and not be closed in on ourselves, in small communities, in parishes, regarding
ourselves as “the righteous.” This happens when missionary impulse that leads us to meet others is missing.
In Jesus’ eyes, there are no sheep that are lost forever, but only sheep needing to be found. We must understand this
well: for God no one is definitively lost. Never! Until the last moment, God is searching for us. Think of the good thief;
but only in the eyes of Jesus is no one definitely lost. The perspective, therefore, is entirely dynamic, open, stimulating
and creative. It urges us to go out searching, and to embark on a path of brotherhood. No distance can keep the pastor
away; and no flock can renounce a brother. Finding those who are lost is the joy of the shepherd and of God, but it is
also the joy of the entire flock! We are all sheep who are found and gathered together by the Lord’s mercy; called,
together with him, to gather the entire flock!
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Jesus Christ, the incarnation of
God’s mercy, out of love for us, died
on the cross, and out of love he rose
again from the dead.

From Music Director
Tickets are now on sale for Rising Stars Theatre
Company's production of "Fiddler on the Roof". You
may buy tickets in advance, online, at
www.risingstarschicago.com - Click on "tickets".
Tickets at the door will cost a few dollars more. If
you have any questions, please feel free to ask me!
Thank you for your support!

Alex Fries

Please join us for Parish
Transformation follow up meeting on
Thursday, May 12th at 7pm in the
school basement (bingo hall)

Needed live in caretaker with

car 773 276 4505

May 8th, 2016: The Ascension of the Lord

M-O-T-H-E-R
"M" is for the million things she gave me,
"O" means only that she's growing old,
"T" is for the tears she shed to save me,
"H" is for her heart of purest gold;
"E" is for her eyes, with love-light shining,
"R" means right, and right she'll always be,
Put them all together, they spell "MOTHER,"
A word that means the world to me.

Kochanym Mamom życzymy
wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki
Jest takie słowo, słowo jedno przy którym inne słowa bledną
Słowo jak uśmiech jaśniejące, co wszystkie inne słowa gasi.
Słowo z muzyki i uśmiechu, zapachu kwiatów i nut ptasich.
Słowo, co nigdy nie zawodzi, wierne i czułe do ostatka.
Najbliższe sercu, najpiękniejsze, jedno jedyne słowo - MATKA

M - oznacza miłość
A - dobroć Anioła
T - troska codzienna
K - krzyż w pocie czoła
A - które kończy to piękne nazwanie
to jest święte Boże apostołowanie.
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CATECHISM CORNER
With great joy and gratitude to the Most Holy Trinity,
Please accept this Invitation to join the family
of St. Helen Parish
for the Jubilee Mass on the occasion of

The 35th Anniversary of Ordination of our Pastor

Rev. Franciszek Florczyk
on Sunday, May 22, 2016 at 10:30 AM
at St. Helen Church
2315 W. Augusta Blvd., Chicago,
Illinois 60622
Refreshments to follow in Parish
Social Center

What is the attitude of the Church toward
those people who are divorced and then
remarried?
The Church, since she is faithful to her Lord,
cannot recognize the union of people who are
civilly divorced and remarried. “Whoever
divorces his wife and marries another, commits
adultery against her; and if she divorces her
husband and marries another, she commits
adultery” (Mark 10:11-12). The Church manifests
an attentive solicitude toward such people and
encourages them to a life of faith, prayer, works of
charity and the Christian education of their
children. However, they cannot receive
sacramental absolution, take Holy Communion, or
exercise certain ecclesial responsibilities as long
as their situation, which objectively contravenes
God's law, persists.

May 8th, 2016: The Ascension of the Lord

Debt Reduction
Spłata Długu
Goal / Cel

Thank you!

Raised / Zebrano

Save the date
What: Rummage Sale at St. Helen’s
When: Saturday, June 4th, 2016
from 10 a.m. to 3 p.m.
Clearing out your closet? Downsizing your
house? Kids heading off to college? Want to get
organized?
Whatever your reason might be, if you have too
much stuff, consider donating it to St. Helen
Church.
We accept donations at our parish office during
regular office hours.

Outstanding Archdiocesan Bills for this Fiscal Year
July 1, 2015 - June 30, 2016
Niezapłacone rachunki Archidiecezjalne
za rok fiskalny
1 lipiec 2015 do 30 czerwiec 2016

July / Lipiec
August / Sierpień
September / Wrzesień
October / Październik
November / Listopad
December / Grudzień
January / Styczeń
February / Luty
March / Marzec
April / Kwiecień

$ 8,074.00
$ 8,075.00
$ 9,058.00
$ 7,908.00
$ 7,908.00
$ 7,908.00
$ 7,908.00
$ 7,908.00
$ 8,347.90
$ 7,908.00

Total
Paid / Zapłacono

$73,094.90
$61,037.90

To be paid / Do zapłacenia

$12,057.00
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
May 1, 2016

TOTAL

Weekly budget
Budżet tygodniowy

Over budget
(Under budget)

Total Sunday collection /
Wysokość niedzielnej składki

$2,454.45

$5,100

($2,645.55)

$521

School Collection /
Szkoła Św. Heleny

Suggested weekly donation:
One hour of your weekly salary.
We thank all of our Parishioners
and Benefactors for their continued support.

Sugerowana niedzielna ofiara to równowartość
jednej godziny Twojej tygodniowej pracy.
Bóg zapłać wszystkim Parafianom
i Ofiarodawcom za Wasze wsparcie.

Upcoming Collections / Nadchodzące Składki
May 15th / 15 maj - Capital Improvement / Utrzymanie budynków

SAKRAMENTY
Sakrament Chrztu Św.
Chrzty prosimy zgłaszać miesiąc przed planowaną datą
chrztu. Wymagane dokumenty to świadectwo 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

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.

Śluby udzielane są w soboty lub w inne dni tygodnia, Weddings
jeżeli ktoś ma takie życzenie. Po więcej informacji Weddings are celebrated on Saturday afprosimy o kontakt z biurem parafialnym.
ternoons or any day if you wish. Arrangements should be made by calling the parish office.

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

REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH
FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII ŚW. HELENY
_______________________________________________________________________________
First & Last Name / Imię i Nazwisko
_______________________________________________________________________________
Address / Adres
_______________________________________________________________________________
City / Miasto
Zip Code / Kod Pocztowy
________________________________________________________________________________________
Phone / Telefon
e-mail
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Katechezy Papieża Franciszka
Drodzy Bracia i Siostry,
Wszyscy znamy obraz Dobrego Pasterza, który bierze na ramiona owcę zagubioną. Ikona
ta od zawsze przedstawia troskę Jezusa o grzeszników oraz miłosierdzie Boga, który
nigdy nie godzi się, by kogokolwiek utracić. Jezus opowiada tę przypowieść, aby
uzmysłowić, że Jego bliskość względem grzeszników nie powinna gorszyć, ale przeciwnie
spowodować we wszystkich poważną refleksję na temat tego, jak przeżywamy naszą wiarę. W opowiadaniu widzimy z
jednej strony grzeszników, którzy zbliżają się do Jezusa, aby Go słuchać, a z drugiej podejrzliwych uczonych w Prawie i
w Piśmie, oddalających się od Niego z powodu takiej Jego postawy. Oddalali się od Niego, bo Jezus stawał się bliski
wobec grzeszników. Faryzeusze i uczeni w Piśmie byli pyszni, zadufani w sobie, uważali siebie za sprawiedliwych.
Nasza przypowieść rozwija się wokół trzech postaci: pasterza, owcy zagubionej i pozostałego stada. Jednakże
działającym jest jedynie pasterz, a nie owce. Zatem jedynie pasterz jest jedynym prawdziwym protagonistą i wszystko
zależy od niego. Wprowadzeniem do przypowieści jest następujące pytanie: "Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi
jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie?"(w. 4).
Chodzi o paradoks skłaniający do wątpliwości co do działania pasterza: czy to mądre, aby pozostawiać dziewięćdziesiąt
dziewięć owiec dla jednej, jedynej? I co więcej, nie w bezpieczeństwie owczarni, ale na pustyni? Według tradycji
biblijnej pustynia jest miejscem śmierci, gdzie trudno znaleźć pożywienie i wodę, bez ochrony, gdzie jest się zdanym na
dzikie zwierzęta i złodziei. Cóż może uczynić dziewięćdziesiąt dziewięć bezbronnych owiec? Paradoks trwa jednak
nadal, gdy słyszymy, że pasterz odnalazłszy owcę "bierze ją z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół
i sąsiadów i mówi im: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła»" (w. 6). Zdaje się zatem, że pasterz
nie wraca na pustynię, aby zabrać całe stado! Myśląc o tej jednej owcy zdaje się zapominać o pozostałych
dziewięćdziesięciu dziewięciu. Ale w istocie tak nie jest. Nauczanie, jakim nas pragnie obdarzyć Jezus to raczej prawda,
że żadna owca nie może się zagubić. Pan nie może się pogodzić z faktem, że choćby jedna osoba może się zatracić.
Działanie Boga jest działaniem tego, kto wychodzi na poszukiwanie zagubionych dzieci, aby następnie wyprawić ucztę i
radować się ze wszystkimi z tego powodu, że się odnalazły. Chodzi o niepohamowane pragnienie: nawet
dziewięćdziesiąt dziewięć owiec nie może powstrzymać pasterza, zamknąć go w owczarni. Mógłby myśleć: dokonam
bilansu - "mam dziewięćdziesiąt dziewięć - straciłem jedną - to w końcu nie taka wielka strata". Nie, wyrusza On na
poszukiwanie tej jednej, bo każda jest dla Niego bardzo ważna. A ta potrzebuje najbardziej, bo jest najbardziej
opuszczona, najbardziej odrzucona, i On idzie by jej właśnie szukać. Wszyscy otrzymaliśmy przekaz: miłosierdzie
względem grzeszników jest stylem działania Boga i temu miłosierdziu jest On absolutnie wierny: nic i nikt nie może Go
odwieść od woli zbawienia. Bogu obca jest nasza aktualna kultura odrzucenia. Bogu jest ona absolutnie obca. Bóg nie
odrzuca żadnej osoby. Bóg kocha wszystkich, poszukuje wszystkich. Każdego, osoby za osobą. Nie zna On tego słowa:
odrzucić ludzi! Bo cały jest miłością i cały jest miłosierdziem.
Owczarnia Pańska jest nieustannie w drodze: nie posiada Pana, nie może się łudzić, by Go uwięzić w naszych
schematach i w naszych strategiach. Pasterza znajdzie się tam, gdzie jest owca zaginiona. Pana trzeba zatem
poszukiwać tam, gdzie chce On nas spotkać, a nie tam gdzie usiłujemy Go znaleźć! W żaden inny sposób nie można
uładzić owczarni, jak tylko idąc drogą wytyczoną przez miłosierdzie pasterza. Poszukując owcy zagubionej pobudza on
dziewięćdziesiąt dziewięć do uczestnictwa w ponownym zjednoczeniu stada. Wówczas nie tylko owca niesiona na
ramionach, ale także cała owczarnia pójdzie za pasterzem aż do jego domu, aby cieszyć się razem z "przyjaciółmi i
sąsiadami".
Często powinniśmy rozważać tę przypowieść, gdyż we wspólnocie chrześcijańskiej jest zawsze ktoś, kogo brakuje i
poszedł sobie, zostawiając puste miejsce. Czasami powoduje to zniechęcenie i prowadzi nas do przekonania, że jest to
nieuchronna strata, choroba, na którą nie ma lekarstwa. Wtedy grozi nam zamknięcie w owczarni, gdzie nie będzie
zapachu owiec, ale smród zamknięcia! My chrześcijanie, nie możemy być zamknięci, bo mielibyśmy smród rzeczy
zamkniętych! Nigdy. Musimy wychodzić. To zamknięcie się w sobie, w małej wspólnocie, w parafii, w poczuciu że
jesteśmy "sprawiedliwymi". Dzieje się tak, gdy brakuje zapału misyjnego prowadzącego nas do spotkania innych. W
wizji Jezusa nie ma owiec definitywnie straconych. Musimy to dobrze zrozumieć: dla Boga nikt nie jest definitywnie
stracony. Nigdy, aż do ostatniej chwili Bóg nas poszukuje. Pomyślcie o dobrym łotrze! Są tylko owce, które trzeba
odnaleźć. Zatem jest to perspektywa bardzo dynamiczna, otwarta, pobudzająca i twórcza. Pobudza nas do wyjścia na
poszukiwanie, aby podjąć drogę braterstwa. Żadna odległość nie może trzymać pasterza w oddali, a żadna owczarnia
nie może wyrzec się brata. Odnalezienie kogoś, kto się zagubił jest radością pasterza i radością Boga, ale jest też
radością całej owczarni! Wszyscy jesteśmy owcami odnalezionymi i zgromadzonymi przez miłosierdzie Pana,
wezwanymi do zgromadzenia wraz z Nim całej owczarni.
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Św. Maciej - Z Dziejów Apostolskich wynika, że Maciej

był jednym z pierwszych uczniów Jezusa. Wybrany został
przez Apostołów do ich grona na miejsce Judasza, po jego
zdradzie i samobójstwie (Dz 1, 15-26). Maciejowi
udzielono święceń biskupich i władzy apostolskiej przez
nałożenie rąk.

Relikwie św. Macieja miała odnaleźć według podania św.
Helena, cesarzowa, matka Konstantyna Wielkiego. W
czasach późniejszych miały zostać rozdzielone dla wielu
kościołów. Są one obecnie w Rzymie w bazylice Matki
Bożej Większej, w Trewirze w Niemczech i w kościele św.
Justyny w Padwie. W Trewirze kult św. Macieja był kiedyś
bardzo rozwinięty. Św. Maciej jest
patronem
Hanoweru
oraz
m.in.
budowniczych, kowali, cieśli, stolarzy,
cukierników i rzeźników oraz alkoholików i
chorych na ospę. Wzywają go niepłodne
małżeństwa oraz chłopcy rozpoczynający
szkołę.
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Zachowaj datę
Co: Rummage Sale
Kiedy: Sobota 6 czerwca
od 10 rano do 3 po południu
Organizujemy kolejną wyprzedaż z której
dochód zostanie przeznaczony na parafię.
Prosimy o donację niepotrzebnych rzeczy lub
ubrań. Donacje można składać w biurze
parafialnym w godzianch od 8 do 4 od
poniedziałku do piątku.

W ikonografii przedstawiany jest św.
Maciej w długiej, przepasanej tunice i w
płaszczu. Jego atrybuty: halabarda,
księga, krzyż; kamienie, miecz, topór,
włócznia - którymi miał być dobity.

Zapraszamy wszystkich
do udziału
w polskich “Majówkach”
w każdą środę o godzinie 7 wieczór,
i w soboty po Mszy Świętej
o godzinie 8 rano,
w kaplicy św. Judy Tadeusza,
a w niedziele po Mszy Św.
o godz. 10:30 a.m.

May 8th, 2016: The Ascension of the Lord

KĄCIK KATECHIZMOWY
Jaka jest postawa Kościoła wobec rozwiedzionych
zawierających ponownie małżeństwo?
Kościół, będąc wierny Chrystusowi, nie może uznać za
małżeństwo, jeśli rozwiedzieni zawarli cywilnie drugi
związek. "Kto oddala żonę swoją, a bierze inną,
popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona
opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia
cudzołóstwo" (Mk 10,11-12). Osoby te Kościół otacza
dużą troską, zachęcając ich do życia wiary, do
modlitwy, do wspomagania dzieł miłości, do
chrześcijańskiego wychowywania dzieci. Nie mogą one
jednak otrzymać sakramentalnego rozgrzeszenia ani
przystępować do Komunii eucharystycznej, ani też
pełnić pewnych funkcji kościelnych tak długo, jak długo
trwa ta sytuacja, która obiektywnie wykracza przeciw
prawu Bożemu.

Spotkanie osób, które brały udział w
programie Transformacji Parafii
odbędzie się we czwartek 12 maja
o godzinie 7 wieczór w sali pod szkołą.
Z radością i wdzięcznością Bogu w Trójcy Jedynemu,
Parafia Św. Heleny zaprasza na uroczystą Mszę Św.
Jubileuszową
z okazji 35-lecia Kapłaństwa Proboszcza,

Ks. Franciszka Florczyka
w Niedzielę, 22 maja 2016 o godzinie 10:30 AM
w kościele Św. Heleny
2315 W. Augusta Blvd., Chicago, IL 60622
Bezpośrednio po Mszy Św. zapraszamy wszystkich na
poczęstunek do sali parafialnej.
(Parking dostępny przy Kościele, za szkołą i przy Banku MB)

Papież Franciszek na Twitterze:
Jezus Chrystus, który jest
wcieleniem miłosierdzia Bożego, z
miłości umarł na krzyżu i z miłości
zmartwychwstał.

