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Holy Trinity Sunday

MASS INTENTIONS

May 30, 2021

The sanctuary lamps
this week are lit for:
+Rose, Anthony & Ann Coco

Monday – May 31, 2020/ Memorial Day
9:00AM– All Parishioners
Tuesday – June 1, 2021
8:00 AM – +Dorota Sawicka rq. Sr. Janice
12:00 PM (Noon) – +Jerzy & Teodozja Fey
7:00 PM – Mass in Polish
Wednesday- June 2, 2021
8:00 AM – For the souls of purgatory
12:00 PM (Noon) – +Julita Bau sa rq. Family
7:00 PM – Mass in Polish
Thursday- June 3, 2021
8:00 AM – +Dorota Sawicka rq. Del Antos
12:00 PM (Noon) – +Dorota Sawicka rq. Jane Lohrmann
7:00 PM – Mass in Polish
Friday-June 4, 2021
8:15 AM – +Ronald & Laura Scholfield rq. Daughter Shitley
12:00 PM (Noon) – +Duane Lising rq. Cuaresma Family
7:00 PM – Mas in Polish
Saturday- June 5, 2021
7:00AM – Mass in Polish
8:00 AM – +Rose & Charles Coco
1:00 PM - Wedding
3:00 PM - Wedding
5:00 PM –All Benefactors of St. Ferdinand Parish
St. Ferdinand School Gradua on
Sunday – June 6, 2021
7:00 AM –Za parafian i dobrodziejów naszej parafii, o
potrzebne łaski dla Rodziców i Rodziny, o radość
życia wiecznego dla śp. Doroty Sawickiej, +ks. Janusz
Torbus
8:30 AM – St. Ferdinand Schoo Class of 1942 rq. Dan Burke
10:00 AM –Corpus Chris /Bilingual Mass
Za parafian i dobrodziejów naszej parafii; o zdrowie,
opatrzność Bożą i opiekę MB dla Krzysia i jego rodziny
oraz pomoc w intencji Bogu wiadomej; +Józef Żurek w
kolejną rocznicę śmierci; śp. Dorota Sawicka
3:00 PM –Za parafian i dobrodziejów naszej parafii, śp. Dorota
Sawicka, śp. Piotr Perkowski -30 dni po śmierci, śp.
Arle a Perkowski, śp. Kazimierza Perkowskiego
5:00 PM – +Abp. Boleslaw Pylak
7:00PM – Za parafian i dobrodziejów naszej parafii,
śp. Dorota Sawicka

Marriage Banns
Jakub Bielak & Iwona Lazarz
Jerzy Tyszkowski & Monika Benez

Congratulations!
Congratula ons and best wishes to the couple married
in our church last week:
Robert J. Pawlarczyk and Bozena Klus

We Welcome in Baptism
Kamila Koniecko
Leia Giuliana Anaya

Rest in Peace
Bartosz Krupinski

OUR LADY OF PERPETUAL HELP
NOVENA
Please come to pray with us every
Wednesday at 5.00pm in the church. In this
novena to Our Lady of Perpetual Help we
pay tribute to the Blessed Virgin Mary in
asking for her

MEMORIAL DAY
Monday, May 28th
St. Ferdinand Parish will observe Memorial Day with
one special Mass at 9:00AM only.
NO MASSES at 8:00am, 12:00 noon and 7:00pm.

In observance of Memorial Day
our Parish Office will be CLOSED.
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Remember in Prayer
As members of the parish faith community, it is
our responsibility to remember both in concrete
and spiritual ways those who cannot celebrate
with us each week because they are ill. Those
who are sick in turn, remember all of us daily in
their prayers and in their suﬀerings.
Agnes Coco
Helen Szostak
Be y Hotcaveg
John Brown
Elaine M. Budzisz
Sco Paterson
Barbara McFarlin
Aleksandra Donohue
Laura Naggo
Frances Planthaber
Nevile Steiser
Stanley Podgorny
Timothy McFarlin
Teri & Fred Bauer
Barbara Alderson
Veronica Segopva

Barbara Alterson
Julia Swanson
Jessica Jurczykowski
Violet Del Vechio
Magdalena Gruber
Dcn. Irvin Hotcaveg
Brianna Jurczykowski
Abraham Contreres Jr.
Stanisława Straczek
Margaret Hoch
Louise Golemo
Dennis Kasprzyk
Marjorie Janz
Robert Moore
Edward Weyna
Molly Moris

PLEASE PRAY
FOR THOSE
SERVING IN
THE MILITARY
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Our Stewardship
of Treasure
As we strive to meet the needs of our
Parish community during these uncertain mes, your con nued financial support is greatly appreciated. Dona ons can
be made by mailing your envelope to the church or you can
drop oﬀ your weekly oﬀering in the mail slot at the parish
oﬃce or online: www.s erdinand.com or
www.archchicago.org/oﬀertory

Sunday, May 23 — $8,544
Thank you to those who con nue to support
St. Ferdinand Parish. Your faithfulness and generosity
throughout the pandemic are both greatly appreciated and
cri cal to maintain and operate all we do.
May God bless you for your kindness and generosity!
Składamy serdeczne podziękowanie za Wasze wsparcie
ofiarami , szczególnie podczas obecnego okresu pandemii.
Wasza hojność jest krytycznym czynnikiem utrzymania naszej
parafii za co raz jeszcze składamy wyrazy głębokiej
wdzięczności. Bóg zapłać!
PLEASE REMEMBER ST. FERDINAND PARISH
IN YOUR WILL.

LECTOR SCHEDULE
FOR THE MONTH OF APRIL

SA Andrew Rios
If you have a loved one serving in the military, please contact
the rectory oﬃce to give us the name of the soldier, so the
whole parish can pray for your loved one .

FRIENDLY REMINDERS
If you or a loved one is in need of prayers due to an illness,
please call the rectory to put the name on the prayer list. If
someone on this list has recovered, please call the parish
office to have the name removed (773) 622-5900 ex. 225

If you have a loved one serving in the military, please contact
the rectory office to provide the name of the soldier, so our
whole parish community can offer their prayers to keep them
safe.

June 5th & 6th
Sat.
5:00PM Vigil
Sun.
8:30AM
11:30AM
5:00PM

L – D. Cammara & E. Delone
L – J. McGinnis
L- J. Zarate
L – J. Portenlanger

June 12th & 13th
Sat.
5:00PM Vigil
Sun.
8:30 AM
11:30AM
5:00PM

L – E. Delone & J. Lohrmann
L - S. Pasko & R. Pasko
L – J. Zarate & Sophie Kass
L – C. Trujilo & P. Holod

Un l further no ce NO Eucharis c Ministers at Mass . Due
to covid 19 please DO NOT enter the Sacristy. Books will be on
the Ambo
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READINGS FOR THE WEEK

MASS SCHEDULE:
MASSES IN ENGLISH are celebrated as following:
Saturday at 5 pm, Sunday 8:30 am, 11:30 am and 5 pm
MASSES IN POLISH are at 7 am, 10 am, 3 pm, 7 pm
SACRAMENT OF RECONCILIATION IS CELEBRATED
MONDAY
SATURDAY FROM 6 – 7.00PM.
Staying Connected to Serve You
Our parish office is available to assist you. Give us a call at 773/ 622-5900 if you
need assistance or support during this difficult time or send an email to
zmazurek@saintferdinand.org
To speak to one of the priests please call 773/ 622-8208 and dial the following
extensions:
Fr. Zdzisław Jason Torba, Pastor - 231
Fr. Lukasz Pyka - 236
Br. James - 247
Please consider giving online at www.stferdinandchurch.com and clicking donate
button, here you can make a weekly offertory contribution to our St. Ferdinand
Parish family and keep the vital ministries and services we provide going. If you
prefer to make an offertory donation through cash or check, you can mail your
donations to our parish office at St. Ferdinand Church 5900 W. Barry Ave, Chicago,
IL 60634
Receiving the Sacraments
For scheduling Baptism, Weddings and Funerals please call Parish Office
773 622 5900 or email to zmazurek@saintferdinand.org

Monday: Zep 3:14-18a / Is 12:2-3 /
4bcd-6; Lk 1:39-56
Tuesday: Tb 2:9-14 / Ps 112:1-2, 7-9 /
Mk 12:13-17
Wednesday: Tb 3:1-11a, 16-17a / Ps
25:2-5ab, 6-7bc, 8-9 / Mk 12:18-27
Thursday: Tb 6:10-11; 7:1bcde, 9-17; 8:4
-9a /Ps 128:1-5 / Mk 12:28-34
Friday: Tb 11:5-17 / Ps 146:1b-2, 6c-10 /
Mk 12:35-37
Saturday: Tb 12:1, 5-15, 20 / Tb 13:2,
6efgh-8 / Mk 12:38-44
Sunday: Ex 24:3-8 / Ps 116:12-13, 1518 / Heb 9:11-15 / Mk 14:12-16, 22-26

SAINTS AND SPECIAL
OBSERVANCES
Monday: Visita on of the Blessed Virgin
Mary;
Memorial Day;
Tuesday: St. Jus n
Wednesday: Ss. Marcellinus and Peter
Thursday: St. Charles Lwanga and
Companions
Friday: First Friday
Saturday: St. Boniface; First Saturday

Please join us
for our Holy Masses
Those interested in attending Mass
must register on our parish website:
www.stferdinandchurch.com
or call:
Beata at 773/758-2123
or Sophie at 708/ 369-0680

Wearing masks is mandatory
See our parish website the at www.stferdinandchurch.com or Archdiocese of
Chicago website at www.archchicago.org for more information or you can please
call us if you have questions.
May God grant you peace during this difficult time and may He manifest His love
and presence to you in abundant ways so that we may continue to strengthen our
Christian faith and always have evident the radiance of Christ in our hearts.

at all times during all services.
Please be respectful to each other
and church staff.
Thank you!
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CORPUS CHRISTI MASS AND
PROCESSION
Please join us at a bi-lingual Mass
followed by procession on
Sunday, June 6th at 10.00AM.
Please note there will be no Mass in English at
11:30am

Sincere THANK YOU to the newly ordained, Fr. Sebas an
Zebrowski for the vestment and Funeral Pall as a gi to
our parish on the ocassion of his priestly ordina on.
We are very grateful for his though ulness and care.
Once again congratula on on your ordina on! Please
keep him in your heart and in your prayers for all his
hard work during his venture at St. Ferdinand parish .
May God bless you always!
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SAINT FERDINAND CATHOLIC SCHOOL
Faith and Excellence in Education
3131 N. Mason Ave., Chicago, IL 60634 — (773) 622-3022 — www.saintferdinandschool.org

W

e recently celebrated our
pastor of 15 years, Fr.
Torba, at the annual Fun Run
(aka Torba Trot)!
Faculty and students thanked Fr.
Torba for his service and wished
him the very best in his next life
chapter.
“It was an emo onal, fun,
sweaty, and yummy day!” said
Principal Folino, whose family
also helped out.
Thanks again to our teachers,
administra on and students for
making it a special day!

O

ur May Crowning was a
lovely homage to the
Blessed Mother. Our second and
eighth graders led the ceremony
in honoring the most holy
Mother of Jesus with a crown of
spring blossoms.
Special thanks to Ms. Bosak, Mr.
McGiniss, Ms. Babikan and Sr.
Agnes for your me and eﬀort in
preparing the students for this
beau ful day.

M

any thanks to you, our
valued parishioners, for
your kindness and generosity.
Through your selflessness, a
quality St. Ferdinand educa on
is available to more students.
Your compassion for our children
has a las ng impact on them academically, professionally and
spiritually.
By the grace of God, and your
kindness and compassion, next
school year we will be able to
welcome more students,
regardless of a family’s income.
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Pope Francis reflects on the

customs.

Solemnity of the
Holy Trinity

But the mystery of the Trinity also speaks to us of
ourselves, of our relationship with the Father, the Son and
the Holy Spirit. In fact, through baptism, the Holy Spirit has
placed us in the prayer and the very life of God, who is a
communion of love. God is a “family” of three Persons who
love each other so much they form a single thing. This
“divine family” is not closed in on itself, but is open. It
communicates itself in creation and in history and has
entered into the world of men to call everyone to form part
of it. The trinitarian horizon of communion surrounds all of
us and stimulates us to live in love and fraternal sharing,
certain that where there is love, there is God.
Our being created in the image and likeness of GodCommunion calls us to understand ourselves as beings-inrelationship and to live interpersonal relations in solidarity
and mutual love.

Today, the feast of the Holy Trinity, the Gospel of St. John
gives us part of the long farewell discourse proclaimed by
Jesus shortly before his Passion. In this discourse, he explains
to the disciples the deepest truths about himself, and thus he
outlines the relationship between Jesus, the Father and the
Holy Spirit. Jesus knows that the fulfillment of the Father’s
plan is near, which will be completed with his death and
resurrection. Because of this he wants to assure his followers
that he won’t abandon them, because his mission will be
prolonged by the Holy Spirit. It will be the Holy Spirit who
prolongs the mission of Jesus, that is, to guide the Church
forward.
Jesus reveals what this mission is: In the first place, the
Spirit guides us to understand the many things that Jesus
himself still has to say (cf John 16:12). This doesn’t refer to
new or special doctrines, but to a full understanding of all
that the Son has heard from the Father and has made known
to the disciples (cf verse 15).
The Spirit guides us in new existential situations with a
gaze fixed on Jesus and at the same time, open to events and
to the future. He helps us to walk in history, firmly rooted in
the Gospel and with a dynamic fidelity to our traditions and

Such relationships play out, above all, in the sphere of our
ecclesial communities, so that the image of the Church as
icon of the Trinity is ever clearer. But also in every social
relationship, from the family to friendships, to work
environments, all of them: they are all concrete occasions
offered to us in order to build relationships that are
increasingly humanly rich, capable of reciprocal respect and
disinterested love.
The feast of the Holy Trinity invites us to commit ourselves
in daily events to being leaven of communion, consolation
and mercy. In this mission, we are sustained by the strength
that the Holy Spirit gives us: he takes care of the flesh of
humanity, wounded by injustice, oppression, hate and
avarice.
The Virgin Mary, in her humility, welcomed the Father’s
will and conceived the Son by the Holy Spirit. May she,
Mirror of the Trinity, help us to strengthen our faith in the
trinitarian mystery and to translate it to action with choices
and attitudes of love and unity.
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Refreshment cart will be available on the course.
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DZIŚ NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ
Mówienie o Trójcy nie jest rzeczą
łatwą. Wyrażenie trójjedyności
jest zawsze trudne do
zrozumienia, gdyż według
naszego naturalnego sposobu
myślenia, trzy nigdy nie równa
się jeden, jak i jeden nie równa
się trzy. W przypadku nauki o
Bogu nie chodzi jednak o
matematyczno-logiczny
problem, ale o sformułowanie
prawdy wiary, której nie sposób
zamknąć w granicach ludzkiej
logiki. Chrześcijanie wyznają
wiarę w jednego Boga w trzech
Osobach. Dla wielu jednak to wyznanie nie ma większego znaczenia w życiowej praktyce. W świecie, w którym jest wiele
„pomysłów na Boga”, my, chrześcijanie, powinniśmy pamiętać, że to nie my wymyślamy sobie Boga – my Go tylko odkrywamy i
poznajemy, gdyż On sam zechciał do nas przyjść i pokazać nam siebie. Uczynił to zwłaszcza przez fakt wcielenia Syna Bożego.
To dzięki Niemu wiemy, że Bóg jest wspólnotą trzech Osób, które żyją ze sobą w doskonałej jedności. „Nie wyznajemy trzech
bogów – przypomina Katechizm Kościoła Katolickiego (253) – ale jednego Boga w trzech Osobach: «Trójcę współistotną».
Osoby Boskie nie dzielą między siebie jedynej Boskości, ale każda z nich jest całym Bogiem: «Ojciec jest tym samym, co Syn,
Syn tym samym, co Ojciec, Duch Święty tym samym, co Ojciec i Syn, to znaczy jednym Bogiem co do natury»”. Człowiek wiary
nie wymyśla prawdy, lecz ją przyjmuje. Zastanawia się nad nią, podejmując wielowiekowe doświadczenie Kościoła, który
wyjaśniał ją zawsze w świetle objawienia.
W Tradycji Kościoła odnajdujemy wiele tekstów, które przez analogię przybliżają nam prawdę o Trójcy Świętej. Św. Atanazy w
IV wieku napisał: „Ojciec jest światłem, słońcem, ogniem; Syn jest blaskiem, łuną od ognia; Duch Święty jest oświeceniem. W
Ojcu jest Syn jak blask w świetle, gdzie jest blask, tam jest i światło”. W ten sposób wyraził on jedność istoty, a równocześnie
samoistność Ojca, Syna i Ducha Świętego. Św. Augustyn dostrzegał analogię w strukturze ludzkiego życia duchowego, by
wyrazić trójjedyność Boga: Duch – Samopoznanie – Miłość. Obrazem Trójcy jest także drzewo: korzeń obrazuje Boga Ojca, pień
– Syna pochodzącego od Ojca, a kwiaty i owoce – Ducha Świętego. Inne obrazy także wywodzą się z kontemplacji natury:
źródło – rzeka – morze; słońce – promień światła – blask. W ikonografii chrześcijańskiej używano licznych symboli i obrazów, by
przedstawić tajemnicę Boga w trzech Osobach. Znamy również obrazy, na których Bóg Ojciec przedstawiany jest w postaci
starca o siwych włosach, Syn Boży jako młodszy mężczyzna o ciemnych włosach, a Duch Święty w postaci gołębicy.
Przedstawienia tego typu, jeśli zostaną potraktowane jako źródło poznania istoty Boga, bez teologicznego wyjaśnienia mogą
prowadzić do deformacji prawd wiary. Musi nam towarzyszyć świadomość, że tego typu obrazy są dalekie od wyrażenia całego
bogactwa prawdy o Bogu. Ostatecznie „tylko sam Bóg (...) może nam pozwolić poznać się jako Ojciec, Syn i Duch Święty” (KKK
261).
Zapytajmy wreszcie: jakie to ma dla nas znaczenie? Ogromne, gdyż życie chrześcijanina realizuje się w znaku i obecności Trójcy.
Na początku życia przyjęliśmy sakrament chrztu św.: „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, i u kresu naszego życia będą
odmawiane modlitwy w imię Trójcy Przenajświętszej. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego narzeczeni zostają złączeni w
małżeństwie, a kapłani są święceni. W imię Trójcy Świętej rozpoczynamy i kończymy dzień. Trójca jest więc portem, do którego
wszystko zmierza, i oceanem, z którego wszystko wypływa, do którego wszystko dąży.
(Niezbednik Katolika)
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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO
CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
Niedziela—6 czerwca
Zapraszamy na dwujęzyczną Mszę
św. z procesją o godz. 10.00 rano.
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PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
Najbliższy piątek, 4 czerwca to Pierwszy Piątek miesiąca.
Spowiedź święta od godz. 6:00PM do 7:00PM.
Msza św. o godz. 7:00.
Nabożeństwo I piątków miesiąca- Obietnica zwycięstwa
Praktykę pierwszych piątków miesiąca większość z nas
zaczęła wraz z Pierwszą Komunią św. Są tacy, którzy od tego
momentu co miesiąc chodzą do spowiedzi i przyjmują z
miłości do Jezusa Komunię św. wynagradzającą. Są też tacy,
którzy tę praktykę porzucili. Wspominając św. Małgorzatę
Marię Alacoque warto przypomnieć sobie znaczenie
pierwszych piątków miesiąca.
Ostatnia z obietnic otrzymanych przez św. Małgorzatę Marię
znana jest także jako „wielka obietnica”, ponieważ jest ona
najważniejsza dla naszego zbawienia. Jezus wyraził ją tymi
słowami: „Z nadmiernego miłosierdzia mego Serca obiecuję
ci, że wszechmocna miłość tego Serca wszystkim
przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków
miesiąca do Komunii św. da ostateczną łaskę pokuty tak, że
nie umrą w stanie Jego niełaski ani bez sakramentów
świętych i że Serce moje będzie dla nich bezpieczną ucieczką
w godzinę śmierci”.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
W sobotę, 5 czerwca zapraszamy na
Mszę św. i Czuwanie I sobotnie, które
rozpoczniemy o godz. 7.00
wieczorem.
To nabożeństwo ma charakter
wynagradzający Jej Niepokalanemu
Sercu za zniewagi wyrządzone przez
ludzi. Tym, którzy będą praktykować to nabożeństwo,
obiecuję ratunek. Przybędę w godzinę śmierci z całą łaską,
jaka dla ich wiecznej szczęśliwości będzie potrzebna. Te
dusze będą obdarzone szczególną łaską Bożą.
Dziekujemy ks. Sebas anowi Zebrowskiemu,
neoprezbiterowi za dar oltarza dla naszej parafii, zestaw
szat liturgicznych na pogrzeby - ornat i nakrycie na
trumne. Niech Pan Bóg obdarzy Go licznymi łaskami, a
my pamiętajmy o Nim w modlitwie dziękując za wszelkie
dobro jakie uczynił dla naszej parafii podczas Jego
obecności wśród nas będąc jeszcze klerykiem. Księże
Sebas anie, raz jeszcze Bóg zapłać!

INTENCJA PAPIESKA na CZERWIEC:
Piękno małżeństwa
Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują
się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej
— aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i
cierpliwością.
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WSPARCIE DOMU PAMIĘCI KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE
Przyszła niedziela zostanie poświęcona Słudze Bożemu Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. W tym dniu zostanie
zebrana druga kolekta na wsparcie Domu Pamięci Kardynała Wyszyńskiego w Częstochowie.
Powstanie ośrodka zainicjował Instytut Świecki Pomocnic Maryi
Jasnogórskiej Matki Kościoła, którego współzałożycielem był
Prymas Tysiąclecia. Główną ideą Domu Pamięci jest
przekazywanie dziedzictwa Sługi Bożego Prymasa
Wyszyńskiego.
W Domu Pamięci można uczestniczyć w spotkaniach,
sympozjach, wykładach i warsztatach poświęconych nauczaniu
Prymasa Tysiąclecia, obejrzeć ekspozycję muzealną ukazującą
życie i posługę Kardynała Wyszyńskiego, skorzystać z archiwum
tekstów, zdjęć oraz biblioteki dzieł Prymasa Tysiąclecia, obejrzeć
filmy i przedstawienia teatralne związane z Jego życiem
oraz odprawić rekolekcje. Swą ofertę Instytut Świecki Pomocnic
Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła, kieruje przede wszystkim
do młodych ludzi.
Dom Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego mieści się u podnóża Jasnej Góry.

12 WRZEŚNIA—BEATFIKACJA KARDYNAŁA
STEFANA WYSZYŃSKIEGO
Godność człowieka
Pierwsze przesłanie wynikające z życia i nauki kardynała
Wyszyńskiego, to prawda o wielkiej bezwarunkowej
godności człowieka – dziecka Bożego. „Zdaje się, Najmilsze
dzieci – mówił Prymas Tysiąclecia – że stanęliśmy na jakimś
ogromnym zakręcie dziejowym, kiedy trzeba bardzo dużo
mówić o wysokiej godności człowieka, aby zrozumiano, że
człowiek przerasta wszystko, co może istnieć na świecie
prócz Boga”.
Najwyższą wartością na ziemi jest człowiek – uczył nas
wytrwale kardynał Wyszyński. I to każdy człowiek. „Chociażby powstawały – mówił – coraz to nowe filozofie i militarystyczne
potęgi zmaterializowanego świata, pragnące w proch zetrzeć człowieka i całe jego człowieczeństwo, pozostanie zawsze prawdą
Rodziny ludzkiej, że najważniejszy na ziemi jest człowiek. I nic go unicestwić nie zdoła! Chociażby leżał w żłobie, na gnoju,
okazując się w całej swej nędzy. Jeżeli już zaistniał – jest i pozostanie największą wartością i nieśmiertelną potęgą na ziemi.
Chociaż byśmy przegrali życie w oczach świata i świat by się nas wyrzekł, skazując na śmierć, jak łotrów na ukrzyżowanie – jest
to ocena świata. Bóg przekreśla wyrok świata – „winien jest śmierci” – i ogłasza swój Boży wyrok – „Dziś jeszcze będziesz ze
Mną w raju”. Prawda o wielkiej wartości człowieka, osoby ludzkiej stanowi, według kardynała Wyszyńskiego fundament ładu
społecznego na świecie.”
„W pierwszym rozdziale każdego traktatu pokojowego – mówił – powinien być jeden najważniejszy warunek: uwierzyć w
wielkość człowieka. Dopiero wtedy, gdy uwierzymy w jego głębię, zbędna będzie dla nas karta podstawowych praw człowieka,
bo w tej głębi znajdzie się wszystko. To będzie świętość, której zbrodnicze ręce tknąć się nie ośmielą!”
Jesteśmy świadomi, jak bardzo potrzeba nam dzisiaj tej prawdy o bezwarunkowej godności człowieka. Potrzeba nam tej
prawdy w życiu osobistym, aby obronić się przed beznadziejnością i depresją. Jak wielu młodych ludzi powtarza – „ze mnie już
nic nie będzie”. „Życie nie ma sensu” albo poddaje się psychozie przemocy, nałogom, bo nie ma się o co oprzeć. Autorytet
dziedzictwa kardynała Wyszyńskiego przemawia do tego pokolenia i
jest mu potrzebny.
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W tym dniu w naszym kościele zostanie odprawiona tylko
jedna Msza św. o godz. 9:00 rano. Biuro Parafialne będzie
NIECZYNNE.
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WAŻNE INFORMACJE ODNOŚNIE
UCZESTNICTWA
W LITURGIACH MSZY ŚW.
W NASZYM KOŚCIELE:

Zapraszamy do wspolnej modlitwy. Nowe przepisy
nakladaja na nasza parafie obowiazek rejestracji wiernych
oraz bezwzgledny limit 192 uczestnikow na msze. Prosimy
o uszanowanie przepisow i dostosowanie sie do zalecen
personelu koscielnego.

M

emorial Day, a wcześniej Decora on Day, bo taka
była pierwotna nazwa tego święta, został wymyślony,
by pogodzić wygranych i przegranych wojny secesyjnej.
Krwawy kilkuletni konflikt kosztował życie ponad 620 tys.
Amerykanów. Z czasem święto stało się
ogólnonarodowym dniem pamięci – o tych, którzy polegli
na polach bitew wojen prowadzonych przez Stany
Zjednoczone. Święto na cześć poległych żołnierzy zostało
proklamowane 5 maja 1868 r. przez gen. Johna Logana,
który wyznaczył datę 30 maja. Wtedy nosiło nazwę
Decora on Day. Oprócz czczenia pamięci amerykańskich
bohaterów dekorowano kwiatami groby poległych.
Pierwsze uroczystości odbyły się na Arlington Na onal
Cemetery. Pięć tys. osób ułożyło specjalne wiązanki na
grobach, w których spoczywali żołnierze walczący zarówno
po stronie Unii, jak i Konfederacji. Pierwszym stanem,
który uznał to święto, był Nowy Jork. Prawie 100 lat
później Kongres zdecydował, że Memorial Day będzie
obchodzony w każdy ostatni poniedziałek maja. Aby
przypomnieć Amerykanom o sensie tego święta, w 2000
roku przyjęta została rezolucja „Narodowy moment
upamiętnienia”, która wzywa, aby o godz. 3 ppoł.
lokalnego czasu wszyscy Amerykanie „dobrowolnie i na
własny sposób zatrzymali się na chwilę w zadumie i
milczeniu, składając hołd i upamiętniając amerykańskich
żołnierzy poległych na służbie.

Rejstracja dostępna na stronie
internetowej naszej parafii:

www.saintferdinand.org
W przypadku problemów z rejestracją
online prosimy
o kontakt
z p. Beatą dzwoniąc pod numer

773-758-2123 lub
z p. Zosią pod numerem

708 369-0680
Dana osoba moze zapisac sie tylko raz w ciagu danego
weekendu - Dajmy szanse bliznim wokol nas.

PAMIĘTAJMY że zgodnie z zaleceniami organów
zdrowia publicznego, powinniśmy być świadomi, że za
każdym razem wchodząc do przestrzeni publicznej, każdy z
nas bierze na siebie ryzyko zarażenia się.
Zatem NIE ZAPOMNIJ:
 o rejestracji na Msze św. niedzielne
 o maseczkach ochronnych - w kościele podczas
trwania Mszy św. cały czas obowiązują maseczki
ochronne. Dopilnuj by zabrać je z sobą z domu.
 o stosowaniu się do zaleceń osób, które będą Cię
witały w kościele— dbają o Twoje i pozostałych
uczestników bezpieczeństwo.
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ON THE ONGOING CONVERSATION: THE HOLY TRINITY
Copyright 2020 by John B. Reynolds (jrwrites9@gmail.com)

FATHER: Good morning, Jesus. Good morning, Ghost! Big day
today!
SON: What’s going on?
FATHER: You have to ask? It’s Trinity Sunday, for my sake!
SON: Trinity Sunday? Already? Seems like we just celebrated it!
GHOST: In 2020! And, yeah. Nobody could keep track of me back
then.
FATHER: Ghost is right, Son. The pandemic threw all of us into
confusion.
SON: It’s s ll the pandemic, you know.
FATHER: Yes, of course. But the world is opening up again. The CDC
even li ed its mask mandate the other day.
GHOST: So…the churches will be packed with people coming to
celebrate us?
FATHER: What do you think?
GHOST: I don’t know what I think anymore. People are funny. I was
thinking about Trinity Sunday the other day, though. It’s a big deal.
A solemnity no less.
SON: And do you know what a solemnity even means, Ghost?
GHOST: Hey! Who do you think you’re taking to here?
SON: I know exactly who, so I repeat: Do you know what that even
means?
GHOST: Well… In the liturgical calendar of the Roman Rite,
a solemnity is a feast day of the highest rank celebra ng a mystery
of faith such as the Trinity, an event in the life of Jesus, his mother

Support Staﬀ
Mrs. Zofia Mazurek, Administra ve Assistant— ext. 225
Sr. Zofia Turczyn – Sacris an ext. 232
Mrs. Sophie Kass, Volunteer Oﬃce Support—ex. 222
Ms. Elizabeth Ceisel-Mikowska, Bulle n Editor
Mr. Paul Kolodziej, Website Editor
Liturgical
Bro. Dr. James Drangsholt, Director of Music/Liturgy,
Lector & EM Coordinator — ext. 247
Dcn. Irv Hotcaveg, Deacon Emeritus
Ms. Jane Lohrmann, Homebound Ministers of Care Scheduler
Parish Council
Mrs. Sophie Kass—President, Anthony Mangiaracina, Peter Holod,
MaryAnn Barnhart, Joyce McGiniss, Elizabeth Kata, Br. James
Drangsholt, Tony Powers, Carmelo Trujillo, Mark Duce, Jane
Lohrmann, Denis Kasprzyk, Beata Bosak, Sr. Zofia
Turczyn, Erin Boyle Folino, Elisa De Leon, Edgar Evangelista
Parish Finance Commi ee
Mr. Tom Bucaro-Chairperson, Edith Anaya, Mrs. MaryAnn Barnhart,
Mr. Gene Szaban, Greg Ramel, ExOﬃcio Members: Mrs. Ewelina
Sokolowski, Br. James Drangsholt
Parish Organiza ons and Prayer Groups
Boy Scout: Mr. Vince Clemente, Coordinator
Girl Scout: Mrs. Joyce McGinniss, Coordinator

Page Thirteen

Mary, his legal father Joseph, or another important saint.
FATHER: Impressive, Ghost.
SON: And somewhat formal… It sounds rehearsed, Papa!
FATHER: Ghost?
GHOST: OK, ok. I found the defini on on Wikipedia. But I inspired
it!
FATHER: True enough. Now, you were saying something about the
Trinity?
GHOST: First oﬀ, did you no ce that we got top billing in that
quote?
SON: Noted, Ghost. And?
GHOST: And, it just strikes me as funny how the Church didn’t really
finalize the concept of the three of us in one God un l that First
Council of Nicaea in 325 or so with the Nicene Creed. You know. “I
believe in one God, the Father almighty,” and “I believe in one Lord
Jesus Christ, the Only Bego en Son of God,” and “I believe in the
Holy Spirit, the Lord, the giver of life…”
SON: We know the Creed, Ghost. What’s your point?
GHOST: My point is that the apostles and the early Chris ans
didn’t need a formal Church doctrine to define us because they
came to know us by how we entered into their lives. Doctrines are
good, but nothing beats a rela onship!
SON: Ghost, you con nue to amaze and inspire me.
GHOST: It’s a gi , and truly, God’s gi s put man’s best dreams to
shame.
SON: Uh… Didn’t Elizabeth Barre Browning say that?
GHOST: Yes, but I said it first.
FATHER and SON: Of course, you did.
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support your local Catholic parish by advertising in its parish bulletin,
please contact J.S. Paluch. Grow your business by advertising in the
church bulletin and create strong connections with your target
audience. Benefits include:
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Learn More About Advertising In Your Parish Bulletin
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Say Good-bye to Clogged Gutters!
INTEREST
FREE
FINANCING
AVAILABLE

CHECK IT OUT TODAY!

Please Ask
For Details

Receive a $25 Darden card with
FREE in-home estimate
All participants who attend an estimated 60-90 minute in-home product
consultation will receive a $25 gift card. Retail value is $25.Offer sponsored
by LeafGuard Holdings Inc. Limit one per household. Company procures,
sells, and installs seamless gutter protection. This offer is valid for
homeowners over 18 years of age. If married or involved with a life partner,
both cohabitating persons must attend and complete presentation together.
Participants must have a photo ID, be able to understand English, and be
legally able to enter into a contract. The following persons are not eligible
for this offer: employees of Company or affiliated companies or entities,
their immediate family members, previous participants in a Company
in-home consultation within the past 12 months and all current and former
Company customers. Gift may not be extended, transferred, or substituted
except that Company may substitute a gift of equal or greater value if it
deems it necessary. Gift card will be mailed to the participant via first class
United States Mail or e-mailed within 30 days of receipt of the promotion
form. Not valid in conjunction with any other promotion or discount of any
kind. Offer not sponsored or promoted by Darden and is subject to change
without notice prior to reservation. Expires 03/31/21.

Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

CALL NOW 708-462-6373

Get it. And forget it.®
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to clean clogged gutters
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St. Ferdinand Parish
Phone: (773) 622-5900

www.stferdinandchurch.com

Rev. Zdzisław (Jason) Torba, Pastor — ext. 231
Rev. Lukasz Pyka, Associate Pastor — ext. 236
Br. James Drangsholt, OSF — In Residence—ex. 247
MASS TIMES
ENGLISH
Monday—Thursday
8:00 AM & 12:00 Noon

POLISH
W ciągu tygodnia
7:00 PM

Friday
8:15AM & 12.00 Noon

Religious Educa on Oﬃce: 773 622-3022 ext. 365
Mrs. Beata Bosak
St. Ferdinand Polish Saturday School: 773-945-0505
Mrs. Halina Zurawski—Principal
Chris an OutReach (COR): (773) 234-8518
Mrs. Joyce McGinniss, Director
Missionary Sisters of Christ the King - 773 889-7979
Sr. Zofia Turczyn (Superior), Sr. Agnieszka Michna
BAPTISM:

Saturdays
8:00 AM and 5:00 PM (Vigil)
Sundays
8:30 AM
11:30 AM
5:00 PM

St. Ferdinand School: 773 622-3022
Mrs. Erin Boyle Folino —Principal

Niedziela
7:00 AM
10:00 AM
3:00 PM
7:00 PM

Please call the rectory to register at (773) 622-5900 ex. 225
For Adults: Classes are taught through the Rite of Chris an Ini a on
Program (RCIA) on Sunday mornings at 10:00AM. Please call Beata
Bosak 773 622-3022 ex.t 365 for more informa on.
MARRIAGES:

RECONCILIATION / SAKRAMENT SPOWIEDZI
Monday—Saturday / od poniedziałku do soboty
6:00 PM — 7:00 PM
First Friday of the month / Pierwszy piątek miesiąca
6:00 PM—7:30 PM

Must be arranged at least four months prior to the ceremony.
Please call the rectory for arrangements (773) 622-5900 ex. 225.

