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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 ŚWIĘTE: 
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 piątek miesiąca 
5:45 - 6:45 p.m. lub na umówienie 

The Most Holy Trinity, June 15, 2014 
Trójcy Przenajświętszej, 15 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 ŚW. W TYGODNIU 
Sunday,  June 15, 2014, The Most Holy Trinity / Trójcy Przenajświętszej 
7:30 AM  † Władysław Rachowicz; † Franciszek Dziedzic z okazji dnia ojca; † Stanisław Czerkies 13ta rocznica śmierci z 
intencji siostry Danuty; † Stefan Dzielski 11ta rocznica śmierci z intencji rodziny Dzielski; Z podziękowaniem Matce 
Boskiej Częstochowskiej za podróż, pobyt w Polsce i szczęśliwy powrót do Chicago z intencji Anny; 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; † William Kosiba req by family; † Zdzisław Data req by Diana Data; For all 
Fathers both living and deceased 
10:30 AM Za Parafian; † Barbara Sobczak - Szafirowicz Msza Święta gregoriańska; Za wszystkich ojców żyjących i 
zmarłych; † Stanisław Maćków; † Jan Lenczowski; † Emilian Kożuszko; † Chester i Stanley Cichonski z intencji rodziny;  
† Antoni Laszczak z okazji imienin o miłosierdzie Boże prosi córka; † Władysław Kijewski z intencji syna; † Kazimierz 
Wieczorkiewicz z intencji córek; Za św. pamięci ojca Mieczysława Kubickiego zmarłego miesiąc temu w Polsce i ojca 
Anastazego Piekarskiego zmarłego 10 miesięcy temu w Polsce zam. Rodzina; O zdrowie i bł. Boże dla Ireny Kożuszko; Z 
podziękowaniem Panu jezusowi najmiłosierniejszemu i cudownej Matce Boskiej za otrzymaną łaskę i z prośbą o dalszą 
pomoc i błogosławieństwo dla Zenona; O powrót do zdrowia dla mamy, o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w 
dniu urodzin; O Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla siostry w dniu imienin 
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 
 
Monday, June 16,  2014, PONIEDZIAŁEK;  
7 AM  Poor souls in Purgatory; † Irene Cudak Gregorian mass; † Maximino D. Sombong Jr. 1st death anniversary;  
† Raymond Krystyn Sr.; For all Fathers both living and deceased 
7:30 AM † Barbara Sobczak - Szafirowicz Msza Święta gregoriańska; Za wszystkich ojców żyjących i zmarłych 
Tuesday, June 17, 2014, WTOREK;  
7 AM  † Irene Cudak Gregorian mass; † Raymond Krystyn Sr.; For all Fathers both living and deceased 
7:30 AM  † Barbara Sobczak - Szafirowicz Msza Święta gregoriańska; Za wszystkich ojców żyjących i zmarłych 
Wednesday,  June 18, 2014, ŚRODA;  
7 AM † Irene Cudak Gregorian mass; † Raymond Krystyn Sr.; † Maria Iwaniec; For all Fathers both living and deceased 
7:30 AM  † Barbara Sobczak - Szafirowicz Msza Święta gregoriańska; Za wszystkich ojców żyjących i zmarłych 
Thursday, June 19, 2014, CZWARTEK;  
7 AM † Irene Cudak Gregorian mass; † Raymond Krystyn Sr.; For all Fathers both living and deceased 
7:30 AM  † Barbara Sobczak - Szafirowicz Msza Święta gregoriańska; Za wszystkich ojców żyjących i zmarłych 
Friday, June 20, 2014, PIĄTEK;  
7AM † Irene Cudak Gregorian mass; † Raymond Krystyn Sr.; For all Fathers both living and deceased 
7:30 AM † Barbara Sobczak - Szafirowicz Msza Święta gregoriańska; Za wszystkich ojców żyjących i zmarłych 
 
Saturday, June 21, 2014, SOBOTA;  
8 AM † Barbara Sobczak - Szafirowicz zakończenie Mszy Świętych gregoriańskich; † Irene Cudak Gregorian mass; Za 
wszystkich ojców żyjących i zmarłych;  
 
Sunday,  June 22, 2014, The Most Holy Body and Blood of Christ / Boże Ciało 
7:30 AM  † Adam Rachowicz; † Andrzej Holicz 10-ta rocznica śmierci; Za wszystkich ojców żyjących i zmarłych 
9:00 AM  For parishioners; † Janina Krzystyniak 25th death anniversary req by sister; † Irene Cudak Gregorian mass; For 
all Fathers both living and deceased 
10:30 AM Za Parafian; † Jan Fit rozpoczęcie Mszy Świętych gregoriańskich; Za wszystkich ojców żyjących i zmarłych;  
† Jakub Ostrowski; † Józefa Ostrowski; † Zenon Ostrowski; † Stanisław Kret; Z podziękowaniem Panu jezusowi 
najmiłosierniejszemu i cudownej Matce Boskiej za otrzymaną łaskę i z prośbą o dalszą pomoc i błogosławieństwo dla 
Zenona 
12:30 PM  For all Fathers both living and deceased;  
6 PM For all donors of St. Helen Church; For all Fathers both living and deceased;  



June 15th, 2014:  The Most Holy Trinity  Page  

 

3 

                                        GOD LOVES ME! 
 
Today we celebrate the Feast of the Holy Trinity.  In the liturgical worship, we note the love of God in the 
three persons: Father, Son, and Holy Spirit. The mystery of the Trinity is one of the greatest mysteries of our 
faith. It touches on the deepest reality of God; trying to discern God. 
 
Thanks to God's Revelation we believe and know that God is the Three Persons. Today we prayed at the 
beginning of the Mass: God the Father, allow us that during professing the true faith, recognize the eternal 
glory of the Trinity and Unity People loved God in the power of their actions. 
 
God's action is always one, but made by the Three Divine Persons. God the Father sent his Son into the world 
to remind us of God's love for us, and then the Holy Spirit who reveals all the secrets of the divine life. Jesus 
Christ through his passion, death and resurrection gave us salvation. In contrast, the Holy Spirit, which is the 
gift of the Father and of the Son, leads us to the fullness of truth.  It is through the Church that the Holy Spirit 
builds unity in Him and the people of God. He was always sent by God, but in the days of the Church, that is, 
from his Pentecost until the second coming of Christ into the world, the Holy Spirit is especially working in 
the Church. 

 
Recalling the fundamental truths associated with the Holy Trinity, let us consider the question - what is 
today's ceremony to bring into my life? Of course we are glad that we met God, probably due to our family - 
maybe today it is time to simply and sincerely thank them that we believed in Him. We can grow in the faith 
through the Sacraments, especially the Sacrament of the Anointing of the Holy Spirit - Confirmation. 
Probably many of us have already adopted it, others are still waiting for this event. A very important aspect 
of the ceremony reflects today's Gospel. These are the words that Jesus said to Nicodemus, during their 
meetings. These are the words that are not only the core of today's celebrations, but are at the heart of the 
whole Gospel: "God so loved the world, that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him 
might not perish, but might have eternal life.  For God did not send his Son into the world to condemn the 
world, but that the world might be saved through Him.  Whoever believes in Him will not be condemned; but 
whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only 
Son of God."(Jn 3: 16-18). This piece is the most important part of God's truth, God's revelation as 
proclaimed by Christ and the Church every human being. He speaks of a God who loves everyone to the 
point of delivering his only begotten Son.  He wants all people who believe to have eternal life. This is 
exactly the nature our God. This, with the Holy Trinity, which at times can seem mysterious, perhaps 
incomprehensible - also close to love for every human being, especially for the sinner. Because, as we have 
heard, God does not want to condemn the world or even any sinner! He most desires the salvation of every 
human being and the salvation of the whole world. 

 
Today, on the third Sunday of the month of June we are also celebrating 
Father's Day. Therefore, I offer cordial greetings to all fathers who in their 
daily vocation makes present the love of God in the Trinity, to every human 
being. Assure them of my prayers. Let us pray also for all the dead fathers to 
the Merciful God to give them a share in his love forever in Heaven! 

 
Rev. Francis Florczyk 
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Catechism Corner 
 
Why was the death of Jesus part of God's 
plan? 

To reconcile to himself all who were destined to 
die because of sin God took the loving initiative 
of sending his Son that he might give himself up 
for sinners. Proclaimed in the Old Testament, 
especially as the sacrifice of the Suffering 
Servant, the death of Jesus came about “in 
accordance with the Scriptures”. 

In what way did Christ offer himself to the 
Father? 

The entire life of Christ was a free offering to 
the Father to carry out his plan of salvation. He 
gave “his life as a ransom for many” (Mark 
10:45) and in this way he reconciled all of 
humanity with God. His suffering and death 
showed how his humanity was the free and 
perfect instrument of that divine love which 
desires the salvation of all people. 

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 

Rummage Sale  
 

Thank you for making our Rummage 
Sale a success! Special thanks go to Mrs. 
Hariett Siller, the head of the organizing 
committee for many hours spent in 
preparation for the event. We thank our 
donors, volunteers who helped to run the 
sale, everyone who helped with the set up 
and a lot of other hard work behind the 
scenes.  We raised $940. The money 
raised will be used to pay archdiocesan 
bills.  
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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! 
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 “Everything Was Once New”  
 

 
Last week we talked about the Sequence and the An phon. Before we con nue our 
conversa on about the An phon, we need to talk about three books that are cri cal to 
every mass: the Lec onary, Sacramentary/Missal, and Gradual. Without these books, we 
would not have readings, prayers and music; unless of course we memorized all the 
books! (That's thousands of pages!) 
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/emEGul 
 
If you have missed some of the ar cles, just ask me for some copies! I keep extras on 
hand in the church. 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 

„A Father Means…”  

A Father means so many things... 
An understanding heart, 

A source of strength and support 
right from the very start. 

 
A constant readiness to help 

In a kind and thoughtful way. 
With encouragement and forgiveness, 

 
No matter what comes your way. 

A special generosity and always affection, too. 
A father means so many things 

when he's a man like you.... 

 
W tym szczególnym dniu 

chcemy Ci Tato podziękować za wsparcie, 
na jakie zawsze możemy liczyć, 

za pomoc, gdy czujemy bezradność, 
za wiarę w nas, gdy nam nie starcza wiary. 

Zawsze będziemy pamiętać  
Twoją ciężką pracę 

i poświęcenie dla nas Tato. 
Życzymy Ci, 

aby nigdy nie opuściła Cię Twoja siła 
i dobry humor wiedząc, 

że Twoje dzieci sercem są zawsze z Tobą, 
sercem pełnym miłości i wdzięczności. 
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St. Helen Parish 
Catholic Annual Appeal  

2014 Report 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for your donations 
Bóg zapłać za Waszą hojność 

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 

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. 

Amount pledged / 
Wysokość 
zobowiązań 

Amount Paid /  
Kwota zapłacona 

Mercy Home for Boys & Girls 

Summer Openings - Residential Programs 

Mercy Home for Boys & Girls is offering an 
opportunity for youth, ages 11-14, to enter the 
residential program for Summer 2014. Mercy Home 
offers programs with the therapeutic, academic and 
daily support needed to succeed in life. For more 
information about the residential program and about 
Mercy Home, please visit www.mercyhome.org or 
call 312-738-7590. 

XVI POLONIJNA PIELGRZYMKA  
RODZINY RADIA MARYJA  

Do Amerykańskiej Częstochowy w Doylestown.  
Centralne uroczystości w niedzielę 

6 lipca 2014 o godz. 11:00 am 
w Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej.  

Więcej informacji i zapisy  
w Centrali Radia Maryja  
6965 W. Belmont Ave.,  

Tel. 773-385-8472  
lub w biurze Św. Krzysztofa: 708-373-1333 
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara 
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ  

 

 REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH 
  FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII ŚW. 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 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 
Śluby udzielane są w soboty lub w inne 
dni tygodnia, jeżeli ktoś ma takie 
życzenie. Po więcej informacji prosimy o 
kontakt z biurem parafialnym.   

Next Weekend’s second collection will be for  organ repair 
 

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

June 8, 2014 9 a.m. 10:30 a.m. 12:30 p.m. 6 p.m. TOTAL 

Total collection /  
Zebrana suma 

$545.10 $522 $357 $143.10 $1,726.83 

Priest Retirement 
Fund 

$118.25 $176 $79 $20 $486.25 

7:30 a.m. 

$159.63 

$93 

Other 

- 

- 
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BÓG MNIE KOCHA! 
 

Dziś przeżywamy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. W jednym obchodzie liturgicznym czcimy  
z miłością Boga Jednego w Trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tajemnica Trójcy 
Świętej jest jedną z największych tajemnic naszej wiary. Dotykamy w niej bowiem najgłębszych 
rzeczywistości Boga, próbujemy rozpoznać Jego istotę. Dzięki Bożemu Objawieniu wierzymy  
i wiemy, że Bóg, choć jest Jeden, jest też w Trzech Osobach. Jak dziś modliliśmy się na początku 
Mszy Świętej: „Boże Ojcze (...) Spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę, uznawali wieczną 
chwałę Trójcy i uwielbiali Jedność Osób Bożych w potędze ich działania”. Boże działanie jest 
zawsze jedno, ale dokonywane przez Trzy Boskie Osoby. Bóg Ojciec zesłał na świat swojego Syna, 
aby przypomniał nam Miłość Boga do nas, oraz Ducha Świętego, który objawia nam wszystkie 
tajemnice Bożego życia. Jezus Chrystus przez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie dał nam 
zbawienie. Natomiast Duch Święty, który jest Darem Ojca i Syna, prowadzi nas do pełni prawdy, jest 
dany Kościołowi, aby budować w Nim jedność ludzi z Bogiem. Był zawsze posyłany przez Boga, ale 
w czasach Kościoła, czyli od Jego Zesłania aż do czasu ponownego przyjścia Chrystusa na świat, 
szczególnie działa w Kościele. 
 
Przypominając podstawowe prawdy związane ze Świętą Trójcą, postawmy sobie pytanie – co ta 
dzisiejsza Uroczystość ma wnieść w moje życie? Oczywiście radujemy się z tego, że poznaliśmy 
Boga, zapewne dzięki naszym bliskim – może dziś warto im za to prosto i szczerze podziękować; że 
uwierzyliśmy w Niego. Że możemy wzrastać w tej wierze poprzez Sakramenty Święte, zwłaszcza 
Sakrament namaszczenia Duchem Świętym – Bierzmowanie. Zapewne wielu z nas  już go przyjęło, 
inni może jeszcze czekają na to wydarzenie. Bardzo ważny aspekt tej Uroczystości oddaje dzisiejsza 
Ewangelia św. Jana. Są to słowa, które Pan Jezus powiedział do Nikodema, podczas ich nocnego 
spotkania. Są to słowa, które stanowią nie tylko sedno dzisiejszej Uroczystości, ale są sercem całej 
Ewangelii: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby 
świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega 
potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna 
Bożego” (J 3, 16-18). Ten fragment oznacza najważniejszą część Bożej prawdy, Bożego objawienia 
głoszonego przez Chrystusa i Kościół każdemu człowiekowi. Mówi on o Bogu, który kocha każdego 
człowieka aż do szaleństwa wydania swego Jednorodzonego Syna. Pragnie bowiem, aby wszyscy 
ludzie, którzy uwierzą, osiągnęli życie wieczne. Taki właśnie jest nasz Bóg. Ten w Trójcy Świętej 
Jedyny, może i tajemniczy, może i niepojęty – ale jednocześnie też bliski w miłości do każdego 
człowieka, zwłaszcza do grzesznika. Bo, jak słyszeliśmy, Bóg nie chce świata potępić, nie chce 
potępić żadnego grzesznika! On najbardziej pragnie zbawienia każdego człowieka, zbawienia całego 
świata! 
 
Dzisiaj, w trzecią Niedzielę miesiąca czerwca świętujemy także Dzień Ojca. Składam zatem 
wszystkim ojcom serdeczne życzenia, aby w swoim codziennym powołaniu uobecniali miłość Boga  
w Trójcy Jedynego do każdego człowieka oraz zapewniam o swojej modlitwie. Módlmy się także za 
wszystkich zmarłych ojców, aby Miłosierny Bóg dał im udział w swojej Miłości na wieki w Niebie! 

 
Ks. Franciszek Florczyk 



Page 10  ST. HELEN PARISH 

 

Kącik katechizmowy 
 
Dlaczego śmierć Jezusa należy do Bożego zamysłu 
zbawienia? 

Aby pojednać z sobą wszystkich ludzi upadłych i 
poddanych śmierci z powodu grzechu, Bóg z 
życzliwej miłości posłał swego Syna, aby poniósł 
śmierć za nasze grzechy. Zapowiedziana w Starym 
Testamencie, w szczególności jako wypełnienie 
proroctwa o ofierze cierpiącego Sługi, odkupieńcza 
śmierć Jezusa dokonała się "zgodnie z Pismem".  

W jaki sposób Chrystus ofiarował siebie samego 
Ojcu? 

Pragnienie wypełnienia zamysłu miłości 
odkupieńczej Ojca ożywia całe życie Jezusa. Jego 
posłaniem jest "służyć i dać swoje życie na okup za 
wielu" (Mk 10,45), aby w ten sposób całą ludzkość 
pojednać z Bogiem. Jego cierpienie i śmierć 
ukazują, jak człowieczeństwo Jezusa stało się 
wolnym i doskonałym narzędziem Jego Boskiej 
miłości, która pragnie zbawienia ludzi. 

 
 
 

Jeżeli planujesz wysłanie komuś kartki czy to  
z okazji urodzin, imienin, rocznicy dlaczego 
nie zamówić mszy Św. w ich intencjach? 
Msze Święte ofiarowane są za żywych i za 
zmarłych. Nie ma lepszego daru niż 
ofiarowanie modlitwy w czyjejś intencji. 

Rummage Sale 
Serdeczne podziękowanie dla 
wszystkich, którzy ofiarowali  rzeczy do 
sprzedaży oraz tym którzy pomogli  
w przygotowaniu „Rummage Sale”. 
Szczególne podziękowanie  dla Pani 
Harriett Siller, przewodniczącej 
komitetu organizacyjnego za wiele 
godzin poświęconych w przygotowaniu 
naszego kiermaszu.  Razem 
zgromadziliśmy $940 co zostanie 
przeznaczone na zapłacenie rachunków 
z archidiecezji. 

Zachęcamy do odwiedzania strony 
www.catholicleaguepolonia.org 
Można na niej znaleźć wiele informacji 
co dzieje się w  parafiach na terenie 
naszej diecezji. 
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Od Rady Parafialnej 
 

Rada Parafialna umieściła w przedsionku kościoła skrzynkę na komentarze. Jeżeli ktokolwiek ma jakieś 
pytania, sugestie czy komentarze dotyczące życia naszej parafii bardzo prosimy aby umieszczać je właśnie w 
tej skrzynce. Postaramy się odpowiedzieć na każde z nich. Kartki tam umieszczane nie muszą być podpisane 
chyba, że ta osoba ma życzenie aby odpowiedź trafiła bezpośrednio do niej. Sugestie można pisać w języku 
polskim. 
 
Dziękujemy, 
Harriet Siller,  
Przewodniczący Rady Parafialnej 

Romuald pochodził z Rawenny z możnej rodziny diuków Onesti. Urodził się ok. 951 r. Dla zadośćuczynienia 
za grzech ojca, który w pojedynku zabił swojego krewnego, miał według podania wstąpić do benedyktynów, 
którzy mieli swoje opactwo przy kościele św. Apolinarego. Jednak życie wspólne mu nie odpowiadało. Tęsknił 
za życiem samotnym. Dlatego po trzech latach opuścił ów klasztor. Spragniony doskonalszego skupienia, 
podjął życie pustelnicze. Wraz ze swym przyjacielem, Marynem, udał się na pogranicze Francji i Hiszpanii i 
wstąpił do klasztoru benedyktyńskiego w Cuxa. Do nich przyłączyli się wkrótce patrycjusze weneccy: Jan 
Gradenigo i Jan Morosini. Za zezwoleniem opata, nawiązując do pierwotnej reguły św. Benedykta, zakonnicy 
ci żyli w oddzielnych domkach, uprawiali ziemię i gromadzili się tylko na wspólny posiłek i pacierze. Po 
śmierci św. Piotra Orseolo (988) Romuald wraz z towarzyszami, Gradenigo i Marynem, opuścili gościnne 
opactwo w Cuxa i udali się na Monte Cassino. Stąd rozeszły się ich drogi: Maryno udał się do Apulii, gdzie 
wkrótce poniósł śmierć męczeńską z rąk Saracenów; Gradenigo założył własny klasztor w pobliżu Monte 
Cassino; Romuald natomiast wrócił do Rawenny, gdzie w pobliżu opactwa benedyktyńskiego założył sobie 
pustelnię.  
 
Romuald zmarł w klasztorze Val di Castro, niedaleko Ankony, 19 czerwca 1027 r., mając 75 lat. Jego relikwie 
były do roku 1480 własnością tegoż opactwa. Obecnie znajdują się w Fabriano w kościele św. Błażeja, który 
dotąd jest pod zarządem kamedułów. Eremy kamedulskie składają się z szeregu domków-
cel, w których pojedynczo mieszkają mnisi, zbierając się tylko razem na wspólną 
modlitwę, a kilka razy w roku, w największe święta, na wspólny posiłek i rekreację. 
Kameduli zachowują prawie stałe milczenie i nie wolno im przyjmować potraw mięsnych. 
Święty Romuald jest patronem kamedułów. 
 
W ikonografii św. Romuald przedstawiany jest jako stary człowiek w białym, długim 
habicie kamedulskim, czasami w stroju opata. Często pokazuje się go, jak we śnie widzi 
tajemniczą drabinę, sięgającą nieba, po której białe postacie jego duchowych synów 
opuszczają ziemię. Jego atrybutami są: czaszka, otwarta księga, kij podróżny, laska. 
Wizerunek św. Romualda widnieje w herbie Suwałk (obok św. Rocha). 

Boże Ciało 
 
W niedzielę 22-go czerwca będziemy przeżywać Boże Ciało.  Zapraszamy 
wszystkich w tym dniu na Msze Świętą 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. 


