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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 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 

VI Niedziela Wielkanocna, 25 maj 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,  May 25, 2014, 6th Easter Sunday / VI Niedziela Wielkanocna 

7:30 AM  † Adam Rachowicz 

9:00 AM  For parishioners; Health and God’s blessings for Pat & Marcela Pactanac on their wedding 

anniversary 

10:30 AM Za Parafian; † Barbara Sobczak - Szafirowicz rozpoczęcie Mszy więtych gregoriańskich;  
† Stanisław Maćków 47 rocznica mierci; † Ryszard Szyszko z intencji Krystyny; † Ewa Menart; O wiatło 
wiary i dary Ducha więtego w intencji Bogu wiadomej z intencji Zofii 
12:30 PM † Michael Tierney Gregorian mass;  

6 PM  
 

Monday, May 26,  2014, PONIEDZIAŁEK; Memorial Day 
9 AM  Poor souls in Purgatory; † Michael Tierney Gregorian mass; † Barbara Sobczak - Szafirowicz Msza 

więta gregoriańska; † Maria Iwaniec; † Raymond Krystyn Sr. 
 

Tuesday, May 27, 2014, WTOREK;  
7 AM  † Michael Tierney Gregorian mass; † Ciriaco & Bonifacia Dailo 

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

Wednesday,  May 28, 2014, RODA;  
7 AM † Michael Tierney Gregorian mass; Blessings for Richard Kurtyka on his Birthday 

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

Thursday, May 29, 2014, CZWARTEK;  
7 AM † Michael Tierney Gregorian mass;  

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

Friday, May 30, 2014, PI TEK;  
7AM † Michael Tierney Gregorian mass;  

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

Saturday, May 31, 2014, SOBOTA;  
8 AM † Barbara Sobczak - Szafirowicz Msza więta gregoriańska; † Michael Tierney Gregorian mass;  

† Frank Koutnik 28 rocznica mierci 
 

Sunday,  June 1, 2014, The Ascension of the Lord / Wniebowst pienie Pa skie 

7:30 AM  O zdrowie i opiekę Pana Jezusa Najmiłosierniejszego, opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

dla Jolanty, Roberta, Zenona, Władysława z okazji Dnia Dziecka; † Adam Rachowicz 

9:00 AM  For parishioners; For all Felician sisters living and deceased; † Ben Bartosik; † Edward Gasyna 

13th death anniversary req by family 

10:30 AM Za Parafian; † Barbara Sobczak - Szafirowicz Msza więta gregoriańska 
12:30 PM † Michael Tierney Gregorian mass; † Sophia Stawasz 

6 PM  
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                       STRIVE TO DEVELOP YOUR CONSCIENCE 

 

Pope John Paul II taught that especially in today’s world, the need is for people to have a strong conscience.  
The need is for people who develop their conscience and are able to on their own to use common sense to 
judge what is good and what is bad.  This ability is critical to the future globally.  Otherwise, people remain 
focused on what is short-sighted, instead of looking at what is of God and beneficial.  People with a 
developed conscience know what is sinful and what is worthy of condemnation.  A properly formed 
conscience is necessarily needed for everyone’s eternal salvation. Without having a sensitive, reliable, and 
properly formed conscience, we cannot fully realize ourselves.  Conscience is the voice inside of my "I," 
which praises or blames me when I did something good or bad, but it is also a warning that protects me from 
committing evil deeds and pushing to thinking, speaking and doing good. 
 
One of the most important things that make up our consciences, it is a matter of sin and holiness. Conscience 
because it is logically connected with morality: good or evil. Except that what is good and what is bad, is not 
determined by any parliament or president, nor even any ideology invented by the greatest human minds.  
Instead it is God - the Creator of man and the Creator of good! God decides what is good or bad.  Something 
that is not of God's plan is evil and sinful, because it comes not from love, but from sins like envy, hatred and 
short sightedness. St. Peter in today's second reading instructs believers in Jesus to keep a clear conscience.   
A clear conscience is nothing like living in a state of grace, which, as a gift of God, is essential to our 
salvation. So we see that neither without good and pure conscience, and without the grace of God, it is not 
possible to gain merit, the consequence of which is heaven.  Ask yourself: if I have a clear conscience? At the 
time of the Mass, Holy Communion do you proceed with a clear conscience? If so, I'm a person of conscience 
– a being of clear conscience! With a guilty conscience can not accept the Most Holy Body and Blood of 
Christ, but before clean them in the sacrament of penance, that is, the Divine Mercy . 
 
The Second Vatican Council in the Pastoral Constitution on the Church in the Modern World, said that the 
human conscience, that is, the individual’s interior is the innermost center and sanctuary of a man (GS 16).  
A man of conscience is free and drives the power of their own freedom all the spiritual roots of evil itself.  
A man of conscience does not agree to it, that evil was in the middle of it - inside - in himself. A man of 
conscience, not only so casts of the sanctuary of his "I" evil spirits, but invites and makes the inmate God's 
Spirit. The good man of conscience lives - lives God ! In the sanctuary of conscience there can be no sin, but 
God. 
 
In the Gospel, Jesus also speaks of the conscience, which is expressed in fulfilling the specific requirements 
of the commandments of God and the Church.  We cannot take care of our conscience, if we do not adhere to 
the laws of the Decalogue, or the commandments of the Church. The commandments of God and the Church 
are first to an accurate knowledge of what God rewards his blessing and everlasting Kingdom, and which is 
proven by the Church for that purpose . The Lord Jesus also still speaks of love, which 
is required to follow the voice of conscience and a lasting union with Him.  
 
We can clearly see as an important feature of our personality is to have a well-
developed conscience. Let us in today's world full of ideologies hostile to developing a 
conscience, keep our internal consistency of personality, based on the fact of creation by 
God, shaping the Church's teaching and self-education of our minds. Then God, looking 
at what we have done with your life, relationships or opportunities, reward us eternal 
happiness in his kingdom of truth, goodness and beauty. 
 
Rev. Francis Florczyk 
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Catechism Corner 
 

How did the messianic entrance into Jerusalem come 

about? 
At the established time Jesus chose to go up to Jerusalem 
to suffer his passion and death, and to rise from the dead. 
As the Messiah King who shows forth the coming of the 
Kingdom, he entered into his city mounted on a donkey. 
He was acclaimed by the little children whose shout of 
joyful praise is taken up in the Sanctus of the Eucharistic 
liturgy: “Blessed is He Who comes in the name of the 
Lord! Hosanna (save us!)” (Matthew 21:9). The liturgy of 
the Church opens Holy Week by celebrating this entry 
into Jerusalem. 
 

What is the importance of the Paschal Mystery of 

Jesus? 
The Paschal Mystery of Jesus, which comprises his 
passion, death, resurrection, and glorification, stands at the 
center of the Christian faith because God's saving plan 
was accomplished once for all by the redemptive death of 
his Son Jesus Christ. 
 

What were the accusations by which Jesus was 

condemned to death? 
Some of the leaders of Israel accused Jesus of acting 
against the law, the temple in Jerusalem, and in particular 
against faith in the one God because he proclaimed 
himself to be the Son of God. For this reason they handed 
him over to Pilate so that he might condemn him to death. 

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 

 
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 

 

We want to invite you to participate in our Food 
Drive. You can drop off your grocery bags in our 
entrance of the church by the statue of Jesus with 
Children. Our next Food Drive will be on the 
weekend of June 1, 2014. What we collect we 
will pass it to St. Mark Food Pantry 
that distributes it during a week to 
the needy of our area. We appreci-
ate you willingness to share your 
bread with others! 
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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 

 

 
This is the last time to order for 
summer. Next time to order will 

be next September. 
 

June orders can be picked up 
on June 7th, 2014  
in the school hall. 

 
Have a wonderful summer. 
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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.  

 “Everything Was Once New”  
 

 
 First, I apologize if you tried to access the website listed in last week’s column. We are having 
some unforeseen technical problems that appeared a er the bulle n went to print. So, for now 
you can s ll scan the code, go type in the longer address: h ps://sites.google.com/site/

sthelensmusicministry/ or pick up a print copy in the main ves bule.  
 
This week’s column will take a slight tangent from our topic to discuss chan ng in other 
languages, cultures and religions. I believe this to be very important to understand because 
chan ng is us humans first way of expressing thoughts musically. It s ll remains integral today 
in cultures and religions around the world, including the Catholic Church!  
 
Thank you again for reading! 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.  

MEMORIAL DAY OFFICE CLOSED  
 

Monday, May 26, 2014 office will be closed. Mass at 9am. 
 

Poniedziałek, 26 maja biuro  parafialne będzie nieczynne w zwi zku z obchodzonym w USA 
Dniem Pamięci. Msza o godzinie 9 rano. 
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Thank you all who participated in our Canonization Luncheon. We are including the profit statement from 
this event. Once again thank you to everyone who helped to prepare that event. Special thanks to  Lassak 
Deli and Montrose Deli for a donation of sweet table.  
 

INCOME (DOCHÓD) 
               Tickets (bilety)       $1,384 

Raffle (losowanie)  $230 
Bar                            $145 

Total income (Dochód)      $1,759 

 

EXPENSES (ROZCHÓD) 
Food (Obiad)                    $300 
Bar & Refreshments        $120 
(bar i napoje) 
Band (zespół)                  $400 
Decorations & Supplies  $50 
(dekoracje i inne wydatki) 

Total Expenses (Rozchód)        $870 

 
PROFIT (KO COWY DOCHÓD)  $889 

 
 
 
Powy ej podajemy rozliczenie z obiadu z okazji Kanonizacji, który odbył się w ubiegł  niedzielę. Bóg zapłać 
wszystkim za udział i za pomoc w zorganizowaniu tego pięknego  spotkania. Szczególne podziękowania dla 
Lassak Deli i Montrose Deli za donację ciasta na słodki stół.  
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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 St. Helen School  
 

W następny weekend druga składka przeznaczona będzie na szkołę 
Św. Heleny 

May 18, 2014 9 a.m. 10:30 a.m. 12:30 p.m. 6 p.m. TOTAL 

Total collection /  

Zebrana suma 
$468.50 $708 $245.25 $104.02 $1,678.50 

Capital Improvement $256.75 $380 $37 $104.02 $1,645.92 

7:30 a.m. 

$152.73 

$98 

Other 

- 

$839 
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BYĆ CZŁOWIEKIEM CZYSTEGO SUMIENIA 
 

więty Jan Paweł II nauczał, e „Szczególnie dzi , potrzeba ludzi sumienia”! Potrzeba ludzi, którzy potrafi  
o własnych siłach zdrowego rozs dku ocenić, co jest dobre, a co złe, co jest globalnie przyszło ciowe, a co 
jednostkowo krótkowzroczne, co jest Bo e i zbawienne, a co grzeszne i godne potępienia. Prawidłowo 
uformowane sumienie koniecznie jest potrzebne do mojego wiecznego zbawienia. Bez posiadania 
wra liwego, pewnego i prawidłowo ukształtowanego sumienia, człowiek nie mo e bowiem w pełni 
zrealizować samego siebie. Sumienie jest to tak e głos wnętrza mojego „JA”, który mnie chwali lub gani, gdy 
uczyniłem co  dobrego albo złego, ale tak e jest to przestroga, która chroni mnie przed popełnieniem złego 
uczynku i popychaj ca do my lenia, mówienia i czynienia dobra.  
 

Jedn  z najwa niejszych spraw, które dokonuj  się w naszych sumieniach, jest kwestia grzechu i więto ci. 
Sumienie bowiem jest poł czone logicznie z moralno ci : dobrem lub złem. Z tym, e o tym, co jest dobre  
a co jest złe, decyduje nie jakikolwiek parlament czy prezydent, ani nawet jaka  wymy lona przez 
najm drzejsze mózgi wiata ideologia, ale Bóg – Stworzyciel człowieka i Stworzyciel dobra! Bóg decyduje  
o tym, co jest dobre albo złe. Co , co nie jest z Bo ego impulsu, jest złe i grzeszne, bo pochodzi nie z miło ci, 
ale z zazdro ci, nienawi ci czy głupoty. więty Piotr w dzisiejszym drugim czytaniu nakazuje wierz cym  
w Jezusa zachowywać czyste sumienie. Czyste sumienie to nic innego, jak ycie w stanie łaski u więcaj cej, 
która, jako Bo y dar, jest nieodzowna do naszego zbawienia. Widzimy więc, e ani bez dobrego i czystego 
sumienia, ani bez łaski Boga, nie ma mo liwo ci zdobycia zasług, których konsekwencj  jest niebo. 
Zapytajmy siebie: czy mam czyste sumienie? Czy w czasie Mszy więtej, przyst pię do Komunii więtej  
z czystym sumieniem? Je li tak, to jestem człowiekiem sumienia – człowiekiem czystego sumienia!  
Z nieczystym sumieniem nie mogę przyjmować Naj więtszego Ciała i Krwi Chrystusa, lecz wcze niej oczy cić 
je w Sakramencie Pokuty, czyli Bo ego Miłosierdzia. 
 

Sobór Watyka ski II w Konstytucji duszpasterskiej o Ko ciele w wiecie współczesnym, stwierdził, e ludzkie 
sumienie, czyli wnętrze jest to „najtajniejszy o rodek i sanktuarium człowieka” (KDK 16). Człowiek 
sumienia jest wolny i wypędza moc  własnej wolno ci wszelkie duchowe pierwiastki zła z samego siebie. 
Człowiek sumienia nie godzi się na to, aby zło było w jego rodku – w jego wnętrzu – w nim samym. Człowiek 
sumienia nie tylko więc wypędza z tego sanktuarium swego „JA” złe duchy, ale zaprasza i czyni 
domownikiem Bo ego Ducha. W człowieku sumienia mieszka dobro – mieszka Bóg! W sanktuarium sumienia 
nie mo e przebywać grzech, ale Bóg w Trójcy Jedyny. 
 

W Ewangelii Pan Jezus mówi tak e o sumieniu, które wyra a się w wypełnianiu konkretnych wymogów 
przykaza  Bo ych i ko cielnych. Nie mo na przecie  uwa ać samego siebie za człowieka sumienia, je li nie 
przestrzegamy dokładnie tego, co nakazuje Dekalog lub przykazania ko cielne. Przykazania Boga lub 
Ko cioła słu  najpierw do dokładnego poznania tego, co Bóg nagradza swoim błogosławie stwem  
i wiekuistym Królestwem, oraz co jest sprawdzon  drog  Ko cioła do realizacji tego celu. Pan Jezus 
dodatkowo jeszcze mówi o miło ci, która jest wymagana w postępowaniu według głosu sumienia oraz  
o trwałym zjednoczeniu z Nim. Sumienie bowiem nie mo e nie posiadać tej cechy Bo ej, jak  jest miłowanie: 
najpierw Boga, a następnie ka dego człowieka. 
Widzimy wyra nie, jak istotn  cech  naszej osobowo ci jest bycie człowiekiem sumienia. Starajmy się  
w dzisiejszym wiecie, pełnym wrogich sumieniu ideologii, zachować nasz  wewnętrzn  spójno ć 
osobowo ci, opart  na fakcie stworzenia nas przez Boga, kształtowania 
przez nauczanie Ko cioła oraz samowychowania naszych umysłów. 
Wówczas Bóg, patrz c na to, co zrobili my ze swojego ycia, relacji czy 
mo liwo ci, nagrodzi nas wiekuistym szczę ciem w swoim królestwie 
prawdy, dobra i piękna.  
 
Ks. Franciszek Florczyk 
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Kącik katechizmowy 
 
Jak odbył si  mesjański wjazd Jezusa do Jerozolimy? 
W oznaczonym czasie Jezus postanowił udać się do 
Jerozolimy, aby tam cierpieć, umrzeć i zmartwychwstać. 
Jako Król-Mesjasz, zwiastuj cy nadej cie Królestwa, 
wje d a do miasta na osiołku. Witaj  go dzieci, których 
wołanie podejmuje Ko ciół w Eucharystii na Sanctus: 
"Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię 
Pa skie" (Mt 21,9). Uroczyst  celebracj  tego 
wydarzenia w Niedzielę Palmow  liturgia Ko cioła 
rozpoczyna Wielki Tydzie . 
 
Jakie znaczenie ma Misterium Paschalne Jezusa? 
Misterium Paschalne Jezusa, które obejmuje Jego mękę, 
mierć, zmartwychwstanie i uwielbienie, znajduje się w 

centrum wiary chrze cija skiej, poniewa  zbawczy 
zamysł Boga wypełnił się raz na zawsze przez 
odkupie cz  mierć Jego Syna Jezusa Chrystusa.  
 
Za jakie oskarżenia Jezus został skazany? 
Niektórzy przywódcy Izraela oskar yli Jezusa o 
działanie przeciw Prawu, przeciw wi tyni 
Jerozolimskiej, w sposób szczególny o występowanie 
przeciw wierze w jedynego Boga, poniewa  sam siebie 
nazywał Synem Bo ym. Dlatego przekazali Go Piłatowi, 
aby Go skazał na mierć. 

Zapraszamy wszystkich  

do udziału 

 w polskich “Majówkach” 

w ka dy dzie  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. 

 
 
 

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. 

St. Helen Parish 
Catholic Annual Appeal  

2014 Report 

Amount Pledged $19,750.00 

Amount Paid $10,720.00 

Balance Due $9,030.00 

2014 Goal  $10,041.00 
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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.  
 
Dziękujemy, 
Harriet Siller,  
Przewodnicz cy Rady Parafialnej 

Filip urodził się w 1515 roku we Florencji. Swoje pogłębione ycie religijne kształtował dzięki dominikanom 
z klasztoru w. Marka. Tam uczył się modlitwy i budował swoj  bogat  osobowo ć w oparciu o Słowo Bo e, 
kazania i Eucharystię. Do ć wcze nie, w wieku 18 lat opu cił Florencję i udał się do swego wuja koło Monte 
Cassino, gdzie miał otrzymać po nim spory maj tek. Był tam nauczycielem i prowadził ycie wypełnione 
prac , modlitw  i umartwieniami. W jego sercu dojrzewała my l, by całkowicie oddać się Bogu. Dlatego 
zrezygnował z maj tku i udał się do Rzymu, gdzie do ko ca ycia pozostał. Jest zało ycielem Księ y 
Filipinów. 
 
Filip szybko wrósł w Wieczne Miasto z jego wielko ci  i nędz , któr  od razu zauwa ył. Był nauczycielem w 
bogatym domu pewnego florentczyka. Nasz więty, jeszcze jako osoba wiecka, rozwin ł szerok  działalno ć 
religijn  i charytatywn . Opiekował się opuszczon  młodzie  organizował dla niej tzw. oratoria; odwiedzał 
chorych w szpitalach i tworzył przytułki; starał się docierać z pomoc  do ubogich. W 1548 r. zało ył bractwo 
wspomagaj ce pielgrzymów przybywaj cych do Rzymu. 
 
W 1551 r. Filip przyj ł więcenia kapła skie. Wkrótce wokół niego zaczęło się tworzyć rodowisko ludzi 
pragn cych pogłębić swoje ycia religijne. Mieli te  oni hojne serca, by pomagać innym. Tak doszło do 
spotkania charyzmatycznego człowieka, bardzo uduchowionego z lud mi, którzy spragnieni byli Boga. W tym 
czasie oratoria Filipa Neri tętniły yciem. 
 
Filip prowadził ewangelizację w sposób bardzo nowoczesny. Oprócz głoszenia kaza , uczył osobistej 
modlitwy, dbał o piew i piękno liturgii, prowadził teatr, przypominał o tworzeniu dzieł miłosierdzia. Był 
bardzo radosnym więtym! Tryskał humorem nawet po ród trudnych sytuacji, np. wtedy gdy za papie a 
Pawła IV przez jaki  czas nie mógł spowiadać. Realizował w swoim yciu wezwanie w. Pawła: Radujcie się 
zawsze w Panu! 
 

więty Filip Neri przyja nił się z wieloma więtymi tej epoki: ze w. Ignacym 
Loyol , w. Karolem Boromeuszem, w. Kamilem de Lellis , w. Franciszkiem 
Salezym. Był doradc  papie y, wytrawnym spowiednikiem kardynałów i wielu 
wybitnych osobisto ci z czasów reformy ko cielnej. Zmarł 26 maja 1595 r. 

Zbiórka Żywności 
 Przypominamy o Zbiórce ywno ci, która odby-
wa się w ka dy pierwszy weekend miesi ca. Prosi-
my o składnie suchych produktów ywno ciowych 
w koszyku, który będzie umieszczony w przedsion-
ku. Mamy nadzieję, e ka dy z nas podzieli się 
Tym co ma  i w naszym koszyku nie będzie brako-
wało jedzenia. Kolejna nasza zbiórka odbędzie się 
w weekend  1 czerwca. ywno ć, która zostanie 
zebrana w naszej parafii zostanie 
przekazana do Parafii w. Marka, 
która prowadzi „s siedzk  spi ar-
nię” i wydaje jedzenie biednym 
mieszkaj cym w naszej okolicy.  


