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ST. HELEN SCHOOL 

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

 
www.sthelenchicago.org 

 

Mrs. Marianne Johnson, Principal 

 

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 

XV Niedziela Zwykła, 13 lipiec 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,  July 13, 2014, 15th Sunday in Ordinary Time / XV Niedziela Zwykła 

7:30 AM  † Henryk Czerkies w dniu imienin i urodzin 

9:00 AM  For parishioners; † Adeline & William J. Kenar; † Shirley Kenar; † Raymond Krystyn Sr.;  For Holy 

Name Family Club members both living and deceased 

10:30 AM Za Parafian; † Jan Fit Msza więta gregoriańska; † Aleksander Kochan 37 rocznica mierci z intencji 
syna; † Ryszard Szyszko 1sza rocznica mierci  z intencji Wandy; † Jan Jankowski 22ga rocznica mierci  
o wieczną rado ć prosi córka Zofia; † Henryk Wanat o łaskę zbawienia proszą przyjaciele syna;  O zdrowie i bł. 
Boże dla Zofii Statkiewicz z okazji 90tych urodzin z intencji Barbary Rusiecki; Z podziękowaniem Panu Bogu za 
wiele łask Bożych prosząc o dalsze w moim życiu z okazji 90tych urodzin z intencji Zofii Statkiewicz; z 

podziękowaniem Bogu  w wiadomej sprawie 

12:30 PM  † Catherine Krystyn; † Frances Canonizado 

6 PM For all donors of St. Helen Church;  † Adam M. Szczepanek 

 

Monday, July 14,  2014, PONIEDZIAŁEK;  
7 AM  Poor souls in Purgatory;  

7:30 AM † Jan Fit Msza więta gregoriańska;   

 

Tuesday, July 15, 2014, WTOREK; St. Bonaventure 

7 AM   

7:30 AM  † Jan Fit Msza więta gregoriańska;   

 

Wednesday,  July 16, 2014, RODA; Our Lady of Mount Carmel 
7 AM  

7:30 AM  † Jan Fit Msza więta gregoriańska;   

 

Thursday, July 17, 2014, CZWARTEK;  
7 AM † Maria Iwaniec 

7:30 AM  † Jan Fit Msza więta gregoriańska;   

 

Friday, July 18, 2014, PI TEK; St. Camillus 
7AM  

7:30 AM  † Jan Fit Msza więta gregoriańska;   

 

Saturday, July 19, 2014, SOBOTA;  
8 AM † Jan Fit zakończenie Mszy więtych gregoriańskich; † Chester Cichonski z intencji rodziny 

 

Sunday,  July 20, 2014, 16th Sunday in Ordinary Time / XVI Niedziela Zwykła 

7:30 AM  † Czesław Barna  20 rocznica mierci 

9:00 AM  For parishioners;  

10:30 AM Za Parafian; † Rose Tanski rozpoczęcie Mszy więtych gregoriańskich z intencji Jadwigi;  

12:30 PM  † Adam M. Szczepanek 

6 PM For all donors of St. Helen Church;  
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To Sow the Word of God 
 
Sower of today's Gospel sows abundantly, even though he knows that not all grains will yield. He is not 
concerned, nor does he complain about the fact that maybe it does not pay, it is not worth it. He was 
convinced that many of them will yield and that the harvest will be abundant. In the end, some sees yield a 
hundredfold, some sixty, and some thirtyfold. 
 
This parable calls us to sow abundantly the Word of God, the teachings of Christ in our families, at school 
and in the workplace.  Sowers of the Word of God include parents at home, teachers at school, people going 
about their places of work, and others in everyday life. 
 

Parents at home  
No one will replace the parents in this divine plan for our families. They have a duty, not only with words, 
but above all, the example of leading a Christian life.  They sow a seed of God in the hearts of their children. 
When parents duly fulfill their obligation to do so, their children, even if they do wrong and go astray, will 
however, have in their memory examples of a Christian life. The memory of exemplary lives of their parents 
and their teaching will be for children an opportunity to reconsider their lives and help to improve.  
 

Catechists and Teachers at School  
Another such an important place to sow the word of God is the school. The teachers and catechists are 
required to sow the seed of God's word, not only by teaching the word, but by leading an example of a good 
life.  
 

Sowing the Word of God in the workplace  
The third location for sowing the word of God, is a place of work.  Where employers and employees, by their 
attitude, enrich each other and educate. We must not hide our heads in the sand, but have the courage, if 
necessary, to stand up for our faith, the Church and its pastors, and our greatest religious and patriotic values. 
 
In the Year of the Holy Sacraments, we need to rediscover the truth that even the first of them - BAPTISM 
obliges us to sow, to preach the Word of God, by the inclusion of us in the prophetic mission of Christ, the 
Teacher.  
 
Do not be discouraged; if not immediately you see the results of actions. Let 
us remember that we are only instruments in the hands of God. We sow, but 
God gives the power of our seed to grow and yield. You have to base our 
efforts on the grace of God. I do not always need words. More effective 
would be an example of our lives. Good, as opposed to evil, is quiet, not 
flashy, not conspicuous, but it, like rough waves, soothes our mutual 
relationship, and although slowly, bears good fruit.  
 
Let us pray fervently to God, that our example of an authentically Christian 
life be an effective way to show the life of Christ. Let us pray that others see 
good works and glorify the Father who is in heaven, and returned the lost to 
Christ and His Church, which cleanses us, sanctifies and saves.  
 

Fr. Francis Florczyk 
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Catechism Corner 
 

Why is the Resurrection at the same time a 

transcendent occurrence? 
While being an historical event, verifiable and 
attested by signs and testimonies, the 
Resurrection, insofar as it is the entrance of 
Christ's humanity into the glory of God, 
transcends and surpasses history as a mystery of 
faith. For this reason the risen Christ did not 
manifest himself to the world but to his 
disciples, making them his witnesses to the 
people. 
 

What is the condition of the risen body of 

Jesus? 
The Resurrection of Christ was not a return to 
earthly life. His risen body is that which was 
crucified and bears the marks of his passion. 
However it also participates in the divine life, 
with the characteristics of a glorified body. 
Because of this the risen Jesus was utterly free to 
appear to his disciples how and where he wished 
and under various aspects. 
 

How is the Resurrection the work of the Most 

Holy Trinity? 
The Resurrection of Christ is a transcendent 
work of God. The three Persons act together 
according to what is proper to them: the Father 
manifests his power; the Son “takes again” the 
life which he freely offered (John 10:17), 
reuniting his soul and his body which the Spirit 
brings to life and glorifies. 

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 

Year of Sacraments 

July 2014 -  June 2015 
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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”  
 

Thank you to all of you who have been reading these articles over the past few months. I will be taking a 
break from them for a couple of weeks. In the meantime, if you have any topic (music- or church-related) 
or just a question that you would like me to write about in future issues, please let me know! 
 
If you have missed some of the articles, just ask me for some copies! I keep extras on 
hand in the church. If you have any questions, please feel free to stop by the choir loft 
after masses on Sunday, or shoot me an e-mail at sthelensmusic@gmail.com. 
 

-Alex Fries 
Music Director 

School News 
 
Thank you very much for your support of the 100th Anniversary of the school. Your generous level of 
sponsorship or attendance at the events was greatly appreciated. A list of sponsors are on the website at 
www.sthelenchicago.org. The Krzyzewski family were very gracious and could not have been more 
accommodating in their involvement with the celebrations. The renovation of the Parish Social Center has 
begun with a series of projects that will conclude in the early fall. Currently, painters are working in the 
building painting the rooms including the gym, kitchen, and front lobby. The bleachers have been removed 
and will be replaced with ADA compliant bleachers with an Oct. installation date.  
 

The St. Helen Carnival will take place August 22-24, 2014. Most of the bands have been booked. The next 

planning meeting will take place on July 14 at 6:30p.m. in the school basement.  

St. Bonaventure, Bishop and Doctor of the Church (Feast day-July 15). St. Bonaventure, known as "the seraphic 
doctor," was born at Bagnorea in Tuscany, in 1221. He received the name of Bonaventure in consequence of an 
exclamation of St. Francis of Assisi, when, in response to the pleading of the child's mother, the saint prayed for John's 
recovery from a dangerous illness, and, foreseeing the future greatness of the little John, cried out "O Buona ventura"-O 

good fortune! 

At the age of twenty-two St. Bonaventure entered the Franciscan Order. Having made his vows, he was sent to Paris to 
complete his studies under the celebrated doctor Alexander of Hales, an Englishman and a Franciscan. After the latter's 
death he continued his course under his successor, John of Rochelle. In Paris he became the intimate friend of the great 
St. Thomas Aquinas. He received the degree of Doctor, together with St. Thomas Aquinas, ceding to his friend against 
the latter's inclination, the honor of having it first conferred upon him. Like St. Thomas Aquinas, he enjoyed the 

friendship of the holy King, St. Louis. 

At the age of thirty-five he was chosen General of his Order and restored a perfect calm where 
peace had been disturbed by internal dissensions. He did much for his Order and composed The 
Life of St. Francis . He also assisted at the translation of the relics of St. Anthony of Padua. He 
was nominated Archbishop of York by Pope Clement IV, but he begged not to be forced to accept 
that dignity. Gregory X obliged him to take upon himself a greater one, that of Cardinal and 
Bishop of Albano, one of the six suffragan Sees of Rome. Before his death he abdicated his office 
of General of the Franciscan Order. He died while he was assisting at the Second Council of 

Lyons, on July 15, 1274. 
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Next Weekend’s second collection will be 

for  capital improvement 
 

 
 

W następny weekend druga składka 
przeznaczona będzie na  utrzymanie 
budynków parafialnych 

St. Helen Parish 
Catholic Annual Appeal  

2014 Report 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thank you for your donations 

Bóg zapłać za Waszą hojno ć 

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. 

Amount pledged / 
Wysoko ć 
zobowi zań 

Amount Paid /  
Kwota zapłacona 

„Spojrzyj naprawd ” stań ze znakiem  1 godzinę. 
 
Organizacja Pro-Life Action League zaprasza do 
wzięcia  udziału w dorocznej edukacji, która 
dosięga tysi ce ludzi o rzeczywisto ci aborcji. Od 
11-19 lipca ochotnicy stan  z plakatami przy 
głównych skrzyżowaniach w  Chicago i okolicach. 
Przedstawi  piękno życia w łonie matki jak również 
okropn  zbrodnię jak  jest aborcja. Ta kampania 
zmienia serca i umysły, a wiele dzieci 
nienarodzonych uchrania od aborcji. Więcej 
informacji na stronie 
ProLifeAction.org lub pod 
numerem (847) 710 2233 
(Barbara) 

Catholic Cemeteries Invites Everyone  

to Attend Our Lady of Guadalupe 

Sculptures Dedications 

On August 30, Most Rev. Alberto Rojas, 
Auxiliary Bishop of Chicago, will dedicate a 
second 12-foot Our Lady Guadalupe statue at 
Mount Carmel Cemetery, 1400 South Wolf 
Road in Hillside, at 9:30 a.m. The artist of this 
granite sculpture is 
Gianfranco Tassara of 
Inspired Artisans. The 
sculpture is a tribute to the 
Virgin Mary, who appeared 
to Juan Diego at the Hill of 
Tepeyac, near Mexico City 

in 1531. 
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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.   

June 29, 2014 7:30 a.m. 9 a.m. 10:30 a.m. 12:30 p.m. 6 p.m. Other TOTAL 

Total collection /  

Zebrana suma 
$158 $517 $498 $326.55 $229 - $1,728.55 

Peter’s Pence $114.73 $122 $189 $116.47 $32.50 - $574.70 

July 6, 2014 7:30 a.m. 9 a.m. 10:30 a.m. 12:30 p.m. 6 p.m. Other TOTAL 

Total collection /  

Zebrana suma 
$162.78 $844 $553 $188.50 $207 - $1,955.48 

School Support $70.10 $264 $252 $69 $77.50 - $732.50 
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Siać słowo Boże 

Siewca z dzisiejszej Ewangelii siał obficie, choć wiedział, że nie wszystkie ziarna wydadz  plon. Nie mówił, 
ani nie my lał o tym, że to się nie opłaca, że nie warto. Przekonany był, że wiele z nich wyda plon i to obfity, 
że będ  żniwa. I tak się stało. Niektóre wydały plon stokrotny, inne sze ćdziesięciokrotny, a jeszcze inne 
trzydziestokrotny. Ta przypowie ć wzywa i nas, aby my siali obficie słowo Boże, naukę Chrystusa w naszych 
rodzinach, w szkole i w miejscu pracy. Siewcami słowa Bożego maj  być rodzice w domu, nauczyciele w 
szkole i my wszyscy w naszych miejscach pracy. 
 
1. Rodzice w domu 

Nikt nie zast pi rodziców w tej Bożej siejbie w naszych rodzinach. To oni maj  obowi zek, nie tylko słowem, 
ale przede wszystkim przykładem swojego chrze cijańskiego życia, zasiewać to Boże ziarno w sercach swoich 
dzieci. Gdy rodzice należycie wypełni  ten swój obowi zek, to ich dzieci, je li nawet w ci gu swego życia 
pobł dz  i zejd  na manowce, będ  się jednak miały, w swojej pamięci, do czego odwołać. Obraz 
przykładnego życia swoich rodziców i ich pouczeń, będzie dla nich wtedy wyrzutem sumienia, który pozwoli 
im zrewidować swoje życie i pomoże do poprawy. 
 
2. Katecheci, nauczyciele w szkole 

Drugim takim ważnym miejscem siania słowa Bożego jest szkoła. Nauczyciele i katecheci maj  obowi zek 
zasiewać ziarno słowa Bożego nie tylko przez nauczanie słowem, ale i przykładem dobrego życia.  
 
3. Siać Słowo Boże w miejscach pracy 

Trzecim takim miejscem siania słowa Bożego, jest miejsce pracy, gdzie i pracodawcy i pracobiorcy, swoj  
postaw , maj  się wzajemnie ubogacać i wychowywać na dobrych ludzi. Nie wolno nam chować głowy w 
piasek, ale trzeba mieć odwagę, gdy zajdzie potrzeba, stan ć w obronie naszej wiary, Ko cioła i jego 
pasterzy oraz naszych największych warto ci religijnych i patriotycznych. 
W Roku Sakramentów wi tych musimy na nowo odkryć tą prawd , że już pierwszy z nich – CHRZEST 

WI TY zobowiązuje nas do siania, do głoszenia Słowa Bożego, przez włączenie nas w Prorocko-

Nauczycielskie Posłannictwo Chrystusa.  

 

Nie zniechęcajmy się, gdy nie od razu będzie widać rezultaty naszej siejby. Pamiętajmy, że jeste my tylko 
narzędziami w ręku Boga. My siejemy, ale Bóg daje naszemu ziarnu moc kiełkowania, wzrost i plon. Trzeba 
nasze wysiłki oprzeć na łasce Bożej. Nie zawsze potrzebne będ  słowa. Bardziej skutecznym będzie przykład 
naszego życia. Dobro, w przeciwieństwie do zła, jest ciche, nie krzykliwe, 
nie rzuca się w oczy, ale ono, jak oliwa wzburzone fale, łagodzi nasze 
wzajemne relacje i choć powoli, wydaje dobre owoce.  
 

Módlmy si  gorąco do Boga, aby przykład naszego, autentycznie 

chrze cijańskiego życia był skuteczną siejbą na każdym miejscu naszej 

działalno ci. Aby inni widzieli nasze dobre czyny i chwalili Ojca, który 

jest w niebie, a zgubieni powracali do Chrystusa i Jego Ko cioła, który 

nas oczyszcza, u wi ca i zbawia. 

 
Ks. Franciszek Florczyk 
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Kącik katechizmowy 
 

Dlaczego Zmartwychwstanie jest jednocze nie 

wydarzeniem transcendentnym? 

Zmartwychwstanie jako wydarzenie historyczne, 
które można stwierdzić na podstawie pustego 
grobu i wiadectw ludzi, którzy 
Zmartwychwstałego widzieli, pozostaje jednak 
przez to, że przekracza historię, w sercu tajemnicy 
wiary. Dlatego Chrystus Zmartwychwstały nie 
ukazuje się wiatu, ale swoim uczniom, którzy teraz 
będ  dawać wiadectwo o Nim przed ludem.  

Jaki jest stan zmartwychwstałego człowieczeństwa 

Chrystusa? 

Zmartwychwstanie Chrystusa nie było powrotem 
do życia ziemskiego. Zmartwychwstałe ciało, w 
którym się ukazuje, jest tym samym ciałem, które 
zostało ukrzyżowane i nosi lady Jego męki, ale 
równocze nie uczestniczy w Boskim życiu w stanie 
chwały. Z tego powodu Jezus Zmartwychwstały jest 
całkowicie wolny w wyborze form ukazywania się 
swoim uczniom; może się ukazywać, jak i kiedy 
chce, i pod różnymi postaciami.  

W jaki sposób Zmartwychwstanie jest dziełem 

Trójcy wi tej? 

Zmartwychwstanie Chrystusa jest transcendentnym 
dziełem Boga. Działaj  w nim równocze nie trzy 
Osoby Boskie, według tego, co jest im wła ciwe: 
Bóg Ojciec ukazuje sw  moc; Syn odzyskuje życie, 
które dobrowolnie ofiarował (por. J 10,17-18), a 
Duch więty ożywia martwe człowieczeństwo 
Jezusa i powołuje je do chwalebnego stanu. 

 
 
 

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

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

Rok Sakramentów  

Lipiec 2014 - Czerwiec 2015 
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Jan di Fidanza urodził się około 1218 r. w Bagnoregio koło Viterbo. Jego ojciec był lekarzem. Rodzice obawiali 
się, czy ich dziecko długo pożyje, było bowiem bardzo słabowite. Pobożna matka złożyła więc lub, że po więci 
syna na służbę Boż , je li ten wyzdrowieje. Podanie głosi, że dziecię miało zostać przyniesione do w. Franciszka z 
Asyżu, który w natchnieniu miał powiedzieć: O, buona ventura! - co znaczy: O, szczę liwa przyszło ć! 
Pierwsze nauki Bonawentura odbył w konwencie minorytów w rodzinnym miasteczku. Po ukończeniu szkoły 
redniej udał się na na studia filozoficzne na uniwersytecie w Paryżu (1242-1248). Tu, maj c 25 lat, wst pił do 

franciszkanów. Otrzymał imię zakonne Bonawentura - od słów, jakimi przywitał go wiele lat wcze niej w. 
Franciszek. Po nowicjacie studiował teologię w Paryżu (1243-1248) pod kierunkiem słynnych franciszkańskich 
teologów: Aleksandra z Hales, Jana z La Rochelle i Wilhelma z Overnii. Po otrzymaniu stopnia magistra 
studiował jeszcze dalsze trzy lata (1248-1251), a równocze nie wykładał Pismo więte i Sentencje Piotra 
Lombarda.  
 
Posiadał umiejętno ć ł czenia życia czynnego i publicznego z bogatym życiem wewnętrznym. Miał wielkie 
nabożeństwo do Męki Pańskiej i ku jej czci układał przepiękne poematy. Gło no było o nim także na dworze 
papieskim. Dlatego to papież Grzegorz X w 1273 r. mianował go kardynałem oraz biskupem Albano pod Rzymem. 
Delegacja papieża z wiadomo ci  o nominacji zastała go przy myciu naczyń kuchennych w klasztorze. 
Bonawentura musiał zrzec się urzędu przełożonego generalnego zakonu, aby oddać się wył cznie sprawom 
publicznym.  
 
Główny ciężar prac przygotowawczych do soboru spadł na barki Bonawentury. Wyczerpany tymi obowi zkami, 
zmarł 15 lipca 1274 r. podczas soboru w Lyonie. W pogrzebie wzi ł udział papież i wszyscy ojcowie soboru w 
liczbie 500 biskupów i ok. 1000 prałatów i teologów. Pogrzeb miał więc królewski. Papież wygłosił mowę 
pogrzebow  ku jego czci. Jego ciało złożono najpierw w zakrystii ko cioła w. Franciszka, a w roku 1450 w nowo 
wystawionej wi tyni. Znaleziono wówczas język w. Bonawentury zupełnie nietknięty rozkładem, a nawet 
zaczerwieniony. Miał to być znak niezwykłego daru wymowy Bonawentury. Kronikarze notuj , że tego dnia wielu 
chorych odzyskało zdrowie. Bonawentura był jednym z najwybitniejszych teologów redniowiecza. Pozostawił po 
sobie wiele traktatów i dzieł teologicznych. Składaj  się na nie konstytucje, liczne traktaty i 
komentarze teologiczne, 440 kazań i wiele innych. Bonawentura stworzył własn  szkołę 
teologiczn . Do najznakomitszych jego dzieł należ : Lignum vitae i Itinerarium mentis in Deum, 
jak też Illuminationes Ecclesiae. Bullę kanonizacyjn  Bonawentury ogłosił Sykstus IV w 1482 
roku, a papież Sykstus V ogłosił go doktorem Ko cioła (1588). w. Bonawentura jest patronem 
franciszkanów, matek oczekuj cych potomstwa, dzieci, robotników i teologów.  
 
W ikonografii przedstawiany jest w habicie franciszkańskim z biskupim krzyżem na piersiach; 
jako kardynał w cappa magna; jako teolog nad pulpitem. Jego atrybutami s : anioł przynosz cy 
mitrę, kapelusz kardynalski trzymany przez anioła lub leż cy u stóp, księga, krzyż w dłoniach, 
drzewo Krzyża więtego (jest to aluzja do traktatu Lignum vitae), zwój. 

Dziękuje serdecznie za słowa wsparcia i modlitwy.  W ostatnich dniach bardzo ich potrzebowałem. Spadłem  
z drabiny i złamałem lewy nadgarstek i praw  rękę w ramieniu.  Jestem już 2 tygodnie po operacji i wszystko 
wygl da w porz dku.   
 
Codziennie dziękuję Bogu za to, że załamałem tylko ręce a kręgosłup, głowa i nogi 
s  całe.  Dziękuje Bogu też za przyjaciół, rodzinę t  blisk  i t  parafialn .  Dziękuje 
za modlitwy i wsparcie.  Przekazuję moje podziękowania całej parafii więtej 
Heleny za modlitwy i wsparcie. Mam nadzieję, że za jakie  4 tygodnie będę mógł 
już wrócić do czytania i posługi w Ko ciele. 
Jeszcze raz dziękuję za modlitwy i pamięć, Szczę cie Boże i pozdrawiam, 
Artur Gugulski 


