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sthelen@archchicago.org
ST. HELEN SCHOOL
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Phone (773) 486-1055;
www.sthelenchicago.org
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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

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE ŚW. W TYGODNIU
Sunday, May 11, 2014, 4th Easter Sunday / IV Niedziela Wielkanocna
7:30 AM † Adam Rachowicz; † Julia Rachowicz; † Agata Dziedzic; † Anna Holicz 24ta rocznica śmierci; Za
wszystkie matki żyjące i zmarłe
9:00 AM For parishioners; For all mothers both living and deceased; † Adeline & William J. Kenar;
† Shirley Kenar; For Holy Name Family Club members both living and deceased; God’s blessings for Izabela on her
Birthday and on the occasion of Mother’s Day; † Rose Bykowski; † Apolonia Smolka;
† Zofia Bykowski; † Evelyn Kosiba on Mother’s Day
10:30 AM Za Parafian; † Józef Kowalczyk Msza Święta gregoriańska; † Anna Cichonski z intencji rodziny; † Stefania
Molczyk 60-ta rocznica śmierci z intencji syna i córki; † Teodor Jaśniuk; † Aniela Maćków; † Zofia Lenczowski;
† Aleksandra i Jadwiga; † Zofia Brandys rocznica śmierci; O wieczne szczęście dla mamy Stefanii Babiarz z okazji
101 rocznicy urodzin, 10 rocznicy śmierci i z okazji Dnia Matki z intencji córki Haliny z rodziną; Za wszystkie matki
żyjące i zmarłe; O pomoc Najświętszego i Najmiłoserniejszego Pana Jezusa i Matki Najświętszej w sprawie wiadomej
Panu Bogu dla Zenona; O szczęśliwą podróż i bł. Boże dla Krystyny; O zdrowie i bł. Boże dla Janiny; O światło wiary
i dary Ducha Świętego w intencji Bogu wiadomej z intencji Zofii
12:30 PM For all mothers both living and deceased; † Michael Tierney Gregorian mass; † Sophie Krystyn;
† Lydia Lejman Jagielnik req by her children; Health and God’s blessings for Kazimiera Bober
6 PM For all mothers both living and deceased; † Fanny Romero & Mari Erquiaga on Mother’s Day req by daughters
Monday, May 12, 2014, PONIEDZIAŁEK;
7 AM Poor souls in Purgatory; † Michael Tierney Gregorian mass; For all mothers both living and deceased
7:30 AM † Józef Kowalczyk Msza Święta gregoriańska; Za wszystkie matki żyjące i zmarłe
Tuesday, May 13, 2014, WTOREK;
7 AM † Michael Tierney Gregorian mass; † Ben & Stephanie Bartosik; For all mothers both living and deceased
7:30 AM † Józef Kowalczyk Msza Święta gregoriańska; Za wszystkie matki żyjące i zmarłe
Wednesday, May 14, 2014, ŚRODA;
7 AM † Michael Tierney Gregorian mass; For all mothers both living and deceased;
7:30 AM † Józef Kowalczyk Msza Święta gregoriańska; Za wszystkie matki żyjące i zmarłe
Thursday, May 15, 2014, CZWARTEK;
7 AM † Michael Tierney Gregorian mass; For all mothers both living and deceased; Blessings for Jerome Koutnik
15th Anniversary of Priesthood
7:30 AM † Józef Kowalczyk Msza Święta gregoriańska; Za wszystkie matki żyjące i zmarłe
Friday, May 16, 2014, PIĄTEK;
7AM † Michael Tierney Gregorian mass; For all mothers both living and deceased
7:30 AM † Józef Kowalczyk Msza Święta gregoriańska; Za wszystkie matki żyjące i zmarłe
Saturday, May 17, 2014, SOBOTA;
8 AM † Józef Kowalczyk zakończenie Mszy Świętych gregoriańskich; † Michael Tierney Gregorian mass; Za
wszystkie matki żyjące i zmarłe; W intencji Ks. Franciszka z okazji rocznicy Święceń Kapłańskich
Sunday, May 18, 2014, 5th Easter Sunday / V Niedziela Wielkanocna
7:30 AM † Karol Holicz 10-ta rocznica śmierci; Za wszystkie matki żyjące i zmarłe
9:00 AM For parishioners; For all mothers both living and deceased; † Estelle Kurtyka
10:30 AM Za Parafian; † Józef Kowalczyk Msza Święta gregoriańska; † Za wszystkie matki żyjące i zmarłe;
† Mitchell Sora; O światło wiary i dary Ducha Świętego w intencji Bogu wiadomej z intencji Zofii
12:30 PM For all mothers both living and deceased; † Michael Tierney Gregorian mass;
6 PM For all mothers both living and deceased;

May 11th, 2014: 4th Sunday of Easter
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Good Shepherd Sunday and care of vocations
The fourth Sunday of Easter is called Good Shepherd Sunday and is also the World Day of Prayer for
Vocations.
Today's Liturgy of the Word says that the Lord Jesus is the Good Shepherd. He says about himself: “I am
the good shepherd, and I know mine and mine know me" (Jn 10, 14).
During the Angelus, May 15, 2011, Pope Benedict XVI drew attention to the special relationship linking
Christ the Shepherd to his flock, from which no one can snatch the sheep entrusted to him:
„The sheep, in fact, are united to him by a bond of love and mutual knowledge, which guarantees them the
incommensurable gift of eternal life. Also, the attitude of the flock toward the Good Shepherd, Christ, is
presented by the evangelist with two specific verbs: listening and following. These terms designate the
fundamental characteristics of those who live as followers of the Lord. First of all, listening to his word
from which faith is born and nourished. Only those who are attentive to the Lord’s voice are able to
determine by their own conscience the right choices to act according to God. From listening, then, is
derived the following of Jesus: we act as disciples after we have listened and internalized the Master’s
teaching, to live it daily”.
Today, Good Shepherd Sunday, the Church prays for the clergy, and those preparing for the priesthood .
We pray for priests who preach the gospel around the world, celebrate Masses, confessions, and for new
vocations to the priesthood; to never run out of priests, because they are here on earth as our shepherds to
lead us to God. We pray that they, like the Lord Jesus, the Good Shepherds to the people to whom they
were sent . We know that the shepherd is responsible for the sheep. He must take care of them, defending
them from the wolfs. Sometimes the sick and wounded he must carry on his shoulders. These are the duties
of a shepherd, who is tending the sheep.
We also pray for the families who are the first step toward new vocations. It was there that the young man
learns to go beyond their own self, will, and desire to immerse themselves in the will of God that it will
lead .
Benedict XVI said: „In this time too when the Lord’s voice risks being submerged by so many other voices,
every ecclesial community is called to promote and safeguard vocations to the priesthood and the
consecrated life. Men, in fact, always have need of God, even in our technological world, and there will
always be a need for Shepherds who announce the Word and help us to meet the Lord in the sacraments”.
Let us pray to the risen Christ, that he may awaken in the hearts of many young people the desire to give to
the exclusive service of God. May they be a light to the modern world, witnesses of Christ, who is the
gateway leading to salvation.

Rev. Francis Florczyk
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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).

Catechism Corner
Who is invited to come into the Kingdom of
God proclaimed and brought about by Jesus?
All are invited by Jesus to enter the Kingdom of
God. Even the worst of sinners is called to
convert and to accept the boundless mercy of the
Father. Already here on earth, the Kingdom
belongs to those who accept it with a humble
heart. To them the mysteries of the Kingdom are
revealed.
Why did Jesus manifest the Kingdom by
means of signs and miracles?
Jesus accompanied his words with signs and
miracles to bear witness to the fact that the
Kingdom is present in him, the Messiah.
Although he healed some people, he did not
come to abolish all evils here below but rather to
free us especially from the slavery of sin. The
driving out of demons proclaimed that his cross
would be victorious over “the ruler of this
world” (John 12:31).

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

May 11th, 2014: 4th Sunday of Easter

Adopt a Flower Bed
Spring is here and we would like to invite you to help us
to make the outside of our church to look beautiful.
There are several flower beds around the parish property,
along the sidewalk and in front of the building that are
still available. Would you like to consider adopting one
to plant perennial flowers and caring for it for a whole
summer. Please, contact the parish office if you would
like to help.

Zaadoptuj rabatkę z kwiatami
Już od kilku tygodni mamy wiosnę i w związku z tym
zapraszamy chętnych, aby zadbać o nasze obejście
wokół kościoła. Mamy jeszcze kilka wolnych
klombów wzdłuż chodnika. Może Wasza rodzina
chciałaby „zaadoptować” jeden z klombów sadząc
kwiaty wielosezonowe i opiekując się nimi przez
cały sezon. Chętnych prosimy o kontakt z biurem
parafialnym.
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GIVECENTRAL.ORG
You can make your contribu ons online through a secured 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 code or address
4. Create your Give Central profile and enter your payment 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
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“Everything Was Once New”
During the Lenten season, I have received many ques ons, comments, worries (and yes, complaints)
about some of the music we have been doing. In this edi on, I would like to address some of those
worries.
But before I start – I want you to please no ce the tle of this regular column – “Everything Was Once
New”. It is hard for us to deal with this reality in our daily lives, especially when dealing with change. It
is even more diﬃcult with music. We all have our own unique taste in the music we listen to. Find me
two people who agree on any two playlists – I bet you can’t!
So some of the ques ons I receive are like: “Why are we singing chants?” “Why are we singing La n?”
“This is boring! Can’t we do something more fun?”
I will begin to address these ques ons, and more, in today’s column. Please visit the
new St. Helen Music Ministry Website by scanning the code with your smartphone,
or typing in the (shortened) link that follows: goo.gl/bWJl2X You may read the full
ar cle there. (There is limited space in the bulle n) The website is only star ng so
please “mind our dust”. There are also a limited number of print copies available on
the tables in the ves bule. Thank you!

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 Rozmaitości) w naszej parafii odbędzie się 7 czerwca. Robiąc
wiosenne sprzątanie odłóżcie rzeczy nie przydatne, a nadające się jeszcze na
sprzedaż. Każdy będzie mógł wykupić miejsce i na udostępnionym stole
wystawić samemu rzeczy na sprzedaż. Prosimy również ofiarować przedmioty
na sprzedaż do naszego parafialnego stoiska.

May 11th, 2014: 4th Sunday of Easter

Save the Date
May 18th, 2014
Thanksgiving Celebration
for Canonization
of St. John XXIII & John Paul II
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If you are thinking of sending someone a get-well
card, or a special occasion is coming up, a birthday
or an anniversary, why not have a Mass said for
them? Mass intentions are for the living as well as
the deceased. There’s no nicer way to offer tribute,
or better prayer you can offer for those you love.
For more information please contact parish office.

Luncheon will take place after
10:30 a.m. bilingual mass
During our celebration we will have a lunch,
raffle and dancing by the live music. Tickets for
the event may be purchased at the Parish office or
in the vestibule of the church after all Holy
Masses for $25-adults (by the door $30)
and $10-children under 10.
Please, invite along your relatives and friends.

Zachowaj Datę

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.

Long time parishioner is looking for an
apartment for rent, 1 bedroom in Ukrainian
Village (773) 486 7017

Poszukuję 1-sypialniowego mieszkania do
wynajęcia w Ukrainian Village (773) 486 7017

18 maja 2014
Uroczysta Msza Św o godzinie 10:30
i obiad po mszy Świętej

Parish Council News

jako dziękczynienie za kanonizację
Św. Jana XXIII i Jana Pawła II

The Parish Council has put up a comment box in the
vestibule of the church.

W programie: wspólny obiad, losowanie nagród
oraz zabawa przy muzyce. Bilety na Święconkę są
do nabycia w biurze parafialnym i przy wyjściu z
kościoła po każdej Mszy Świętej w cenie $25 dla
dorosłych (przy drzwiach $30) i $10 dla dzieci
poniżej lat 10.
Zapraszamy Was i waszych krewnych,
bliskich i znajomych

Please wright 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

Page 8

ST. HELEN PARISH

WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
7:30 a.m.

9 a.m.

10:30 a.m.

12:30 p.m.

6 p.m.

TOTAL

Total collection /
Zebrana suma

$153.59

$589

$616

$770.08

$276.75

$2,405.42

School support

$43

$203.50

$195

$261.85

$23.55

$726.90

May 4, 2014

Next Weekend’s second collection will be for Capital Improvement


W następny weekend druga składka przeznaczona będzie na
utrzymanie budynków.

SAKRAMENTY
Sakrament Chrztu Św.
Chrzty prosimy zgłaszać miesiąc przed planowaną datą
chrztu. Wymagane dokumenty to świadectwo
urodzenia dziecka oraz wypełnienie formularza, który
dostępny jest w biurze parafialnym, rodzice i rodzice
chrzestni zobowiązani są do udziału w klasie
przygotowującej do Chrztu.

Baptism

Sakrament Małżeństwa

Weddings

Śluby udzielane są w soboty lub w inne
dni tygodnia, jeżeli ktoś ma takie
życzenie. Po więcej informacji prosimy o
kontakt z biurem parafialnym.

All arrangements should be made a
month in advance by calling the parish
office. Parents and godparents are
required to attend baptismal class before the Baptism ceremony can take place.

Weddings are celebrated on Saturday afternoons or
any day if you wish. Arrangements should be made
by calling the parish office.

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.

May 11th, 2014: 4th Sunday of Easter
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Niedziela Dobrego Pasterza i troska o powołania
Czwarta Niedziela Wielkanocy jest nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza i jest zarazem Światowym Dniem
Modlitw o Powołania.
Dobrym Pasterzem, o którym mówi dzisiejsza liturgia słowa, jest Pan Jezus. On sam o sobie mówi: „Ja
jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają” (J 10, 14).
W czasie modlitwy Anioł Pański, 15 Maja, 2011 roku, Papież Benedykt XVI zwrócił uwagę na szczególną
relację łączącą Chrystusa-Pasterza ze swoją owczarnią, z której nikt nie może wyrwać owiec Mu
powierzonych: „Są one bowiem zjednoczone z Nim relacją miłości i wzajemnego poznania, co zapewnia im
nieprzebrany dar życia wiecznego. Jednocześnie postawę owczarni w stosunku do Dobrego Pasterza,
Chrystusa, ewangelista przedstawia przy pomocy dwóch charakterystycznych czasowników: słuchać
i naśladować. Przede wszystkim ze słuchania słowa rodzi się i żywi wiara. Tylko ten, kto słucha głosu Pana
jest w stanie podjąć w sumieniu właściwe decyzje co do działania zgodnego z wolą Bożą. Ze słuchania zatem
pochodzi naśladowanie Jezusa: działamy jako uczniowie, gdy wewnętrznie wsłuchujemy się w nauczanie
Mistrza i żyjemy nim na co dzień”.
Dzisiaj, w Niedzielę Dobrego Pasterza, Kościół modli się za duchownych oraz osoby przygotowujące się do
kapłaństwa. Modlimy za księży, którzy na całym świecie głoszą Ewangelię, odprawiają Msze Święte,
spowiadają oraz o nowe powołania kapłańskie, żeby nigdy nie zabrakło księży, ponieważ oni tu na ziemi są
naszymi pasterzami. Prowadzą nas do Boga. Modlimy się, aby byli tak jak Pan Jezus, dobrymi pasterzami
dla ludzi, do których zostali posłani. Dobrze wiemy, że pasterz jest odpowiedzialny za owce. Musi troszczyć
się o to, by nie stała się im krzywda. Bronić je przed wilkiem. Niekiedy chorą i zranioną musi nieść na
własnych ramionach. To są obowiązki pasterza, który pasie owce.
Modlimy się także za rodziny, które są pierwszą szkołą budzącą i wychowującą nowe powołania. To właśnie
tam młody człowiek uczy się wychodzić poza własną wolę i pragnienie samorealizacji, by zanurzyć się w woli
Bożej, która go poprowadzi.
Benedykt XVI powiedział, że „Także w naszych czasach, gdy głos Pana może być zagłuszany przez wiele
innych głosów, każda wspólnota kościelna jest wezwana, by wspierać i troszczyć się o powołania do
kapłaństwa i życia konsekrowanego. Ludzie bowiem zawsze będą pragnąć Boga, także w naszym
stechnicyzowanym świecie, który potrzebować będzie pasterzy głoszących Słowo i umożliwiających
spotkanie z Panem w sakramentach”.
Prośmy Chrystusa Zmartwychwstałego, by obudził w sercach wielu młodych pragnienie oddania się
wyłącznej służbie Bożej. Niech staną się światłem dla współczesnego świata, świadkami Chrystusa, który
jest bramą, wiodącą wszystkich do zbawienia.

Rev. Franciszek Florczyk
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Kącik katechizmowy
Kto jest zaproszony do uczestnictwa w Królestwie
Bożym, głoszonym i urzeczywistnionym przez
Jezusa?
Jezus zaprasza wszystkich ludzi do uczestnictwa w
Królestwie Bożym. Nawet największy grzesznik jest
wezwany, aby się nawrócił i przyjął bezgraniczne
miłosierdzie Ojca. Królestwo należy już tu na ziemi
do tych, którzy je przyjmują pokornym sercem. To
im objawione są Jego misteria.

Dlaczego Jezus objawia Królestwo przez znaki i
cuda?
Słowom Jezusa towarzyszą liczne znaki i cuda,
które ukazują, że Królestwo jest obecne w Nim, w
Mesjaszu. Wyzwalając niektórych ludzi od
ziemskich dolegliwości, nie przyszedł On po to, aby
usunąć wszelkie cierpienia na ziemi, ale by
wyzwolić ludzi od największej niewoli grzechu.
Wyrzucanie złych duchów uprzedza zwycięstwo
Jezusa na krzyżu nad "władcą tego świata".

Towarzystwo Przyjaciół Fundacji
Jana Pawła II w Chicago zaprasza na

PEREGRYNACJĘ IKONY
CZĘSTOCHOWSKIEJ PRZEZ ŚWIAT
W OBRONIE ŻYCIA
10-18 MAJA 2014
NIEDZIELA 11 maja - 7:00 pm • Parafia św.
Władysława
PONIEDZIAŁEK 12 maja - 7:00 pm • Jezuicki
Ośrodek Milenijny
WTOREK 13 maja - 7:00 pm • Bazylika św. Jacka
ŚRODA 14 maja - 7:30 pm • Parafia św. Trójcy

Więcej informacji w gablotach
w przedsionku kościoła.

Zapraszamy wszystkich
do udziału
w polskich “Majówkach”
w każdy dzień miesiąca maja
od poniedziałku do soboty
o godzinie 7 wieczorem
w kaplicy św. Judy Tadeusza,
a w niedziele po Mszy Św.
o godz. 10:30 a.m.

May 11th, 2014: 4th Sunday of Easter
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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.
Dziękujemy,
Harriet Siller, Przewodniczący Rady Parafialnej

Dzisiaj składam Ci Mamo
Najlepsze życzenia
Za twe przykrości, za twe cierpienia,
Za noce bolesne, za noce czułe,
Za wszystko Mamo dziś Ci dziękuje.
Dziś jestem dorosły a Ty nieraz szlochasz
Ty jesteś moja matka i za to Cię kocham.
Dziękuję Ci za to,
Że dopasowywałaś swoje życie do mojego.
Dziękuję za poczucie,
Że nie ma dla Ciebie na tym świecie nic droższego,
Niż nasza miłość.
Dzięki Tobie czuję się chcianym dzieckiem,
Potrzebnym i wartościowym człowiekiem.
Dziękuję Ci za to, że jesteś.
Dziękuje Ci, że dałaś mi życie, za to, że mogę istnieć,
Za to, że zawsze w potrzebie jesteś blisko wspierasz mnie,
Te chwile razem spędzone, radosne i smutne,
nigdy nie będą stracone.
Wzloty i upadki?
To nieistotne
Dla mnie liczysz się tylko TY
I Twe serce - Serce Matki!

Składamy serdeczne życzenia dla naszych
kochanych Mam z okazji ich święta

