Wniebowstąpienie Pańskie, 1 czerwiec 2014

2315 W. Augusta Blvd.,
Chicago, IL 60622
Phone (773) 235-3575;
Fax (773) 235-3810
sthelen@archchicago.org
www.sthelenparish.net

Schedule of Services
Plan Posługi Duszpasterskiej

Rev. Franciszek Florczyk, Pastor
Alex Fries, Director of Music
sthelensmusic@gmail.com

Agnieszka Brandys, Parish Secretary
sthelen@archchicago.org
ST. HELEN SCHOOL
2347 W. Augusta Blvd.
Phone (773) 486-1055;
www.sthelenchicago.org
Mrs. Marianne Johnson, Principal

MASSES:
Sunday: 9 a.m., 12:30 p.m. & 6 p.m. (English)
7:30 a.m. & 10:30 a.m. (Polish)
Weekday: 7:00 a.m. (English), 7:30 a.m. (Polish)
Saturday: 8:00 a.m. (Polish)
Confession: Saturday 8:30 – 9:00 a.m.; First Friday of the
month 5:45 p.m. - 6:45 p.m. or by the appointment

MSZE ŚWI TE:

Niedziela: 7:30 a.m. i 10:30 a.m. (polska)
9 a.m., 12:30 p.m. i 6 p.m. (angielska)
W tygodniu (od poniedziałku do piątku)
7:00 a.m. (angielska) 7:30 a.m. (polska)
Sobota: 8:00 rano (polska)
Spowiedź: Sobota 8:30 – 9:00 a.m.; pierwszy pi tek miesi ca
5:45 - 6:45 p.m. lub na umówienie

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE W. W TYGODNIU
Sunday, June 1, 2014, The Ascension of the Lord / Wniebowst pienie Pańskie
7:30 AM O zdrowie i opiekę Pana Jezusa Najmiłosierniejszego, opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy
dla Jolanty, Roberta, Zenona, Władysława z okazji Dnia Dziecka; † Adam Rachowicz
9:00 AM For parishioners; For all Felician sisters living and deceased; † Ben Bartosik; † Edward Gasyna
13th death anniversary req by family
10:30 AM Za Parafian; † Barbara Sobczak - Szafirowicz Msza więta gregoriańska; † Rose Tanski; Z
podziękowaniem Panu Jezusowi Najmiłosierniejszemu i cudownej Matce Bożej za otrzymaną łaskę z pro bą
o dalszą pomoc dla Zenona
12:30 PM † Michael Tierney Gregorian mass; † Sophia Stawasz
6 PM
Monday, June 2, 2014, PONIEDZIAŁEK;
7 AM Poor souls in Purgatory; † Michael Tierney last Gregorian mass;
7:30 AM † Barbara Sobczak - Szafirowicz Msza więta gregoriańska; † Rose Tanski w dzień pogrzebu
Tuesday, June 3, 2014, WTOREK;
7 AM † Irene Cudak 1st Gregorian mass;
7:30 AM † Barbara Sobczak - Szafirowicz Msza więta gregoriańska
Wednesday, June 4, 2014, RODA;
7 AM † Irene Cudak Gregorian mass;
7:30 AM † Barbara Sobczak - Szafirowicz Msza więta gregoriańska
Thursday, June 5, 2014, CZWARTEK;
7 AM † Irene Cudak Gregorian mass;
7:30 AM † Barbara Sobczak - Szafirowicz Msza więta gregoriańska
First Friday, June 6, 2014, PI TEK; St. Norbert
7AM † Irene Cudak Gregorian mass; † Barbara Sobczak - Szafirowicz Msza więta gregoriańska; Succesful
surgery for Irena; Gloria Derengowski health and Birthday blessings
7 PM Za wszystkich ojców żyjących i zmarłych; † Anna liwa
First Saturday, June 7, 2014, SOBOTA;
8 AM † Barbara Sobczak - Szafirowicz Msza więta gregoriańska; † Irene Cudak Gregorian mass; Za
wszystkie matki żyjące i zmarłe;
Sunday, June 8, 2014, Pentecost / Zesłanie Ducha więtego
7:30 AM † Adam Rachowicz
9:00 AM For parishioners; † Adeline & William J. Kenar; † Shirley Kenar; † Irene Cudak Gregorian mass;
Andrew Diaz on Graduation Day; For Holy Name Family Club members both living and deceased
10:30 AM Za Parafian; † Barbara Sobczak - Szafirowicz Msza więta gregoriańska; Z podziękowaniem
Panu Jezusowi Najmiłosierniejszemu i cudownej Matce Bożej za otrzymaną łaskę z pro bą o dalszą pomoc
dla Zenona
12:30 PM
6 PM For all donors of St. Helen Church

June 1st, 2014: The Ascension of the Lord
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Dear Friends in Christ,

On the weekend of June 7-8, 2014, we will take up a special collection for
the Retired Priests of the Archdiocese. During 2013, we mourned the
death of thirty of our retired priests—the most who have died in a single
year. At their funerals, I listened to accolades for their ministerial service —
the children they baptized, the homilies they preached, the Masses they
celebrated, the hospitals and nursing homes they visited, the children they taught in our schools and
religious-education programs, the weddings they witnessed and the families they comforted at
countless funerals. Time and again, I heard stories of the selflessness with which our retired priests
helped many parishes avoid reducing Mass schedules and other services.
Our retired priests still number 193, and they rely upon your help now. The Priests' Retirement and
Mutual Aid Association (PRMAA) cares for our retired priests. As you know so well, the costs for
health care, prescription drugs and nursing-home care continues to increase.
Also, the priests' pension fund remains seriously impacted by the economic downturn. This special
collection will help us continue to support our retired priests. This special collection in June is
different from the December collection for retired men and women religious where the collection
goes to those in religious orders; Archdiocesan priests do not receive any funds from that collection.
I want to take this opportunity to thank all of our retired priests for their lives of service and devotion.
I also remember in prayer all of our retired priests who have died.
I am thankful to all of you for your immense generosity in this collection last year. I ask you to repeat
your kindness this year. Your donations, your prayers and your good wishes are an affirmation of our
retired priests.
Please pray for an increase in vocations to the priesthood. You and those you love are in my prayers;
please keep me in yours.
Sincerely yours in Christ,

Francis Cardinal George, O.M.I.
Archbishop of Chicago
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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.

Catechism Corner
How did Jesus conduct himself in regard to
the Law of Israel?
Jesus did not abolish the Law given by God to
Moses on Mount Sinai but he fulfilled it by
giving it its definitive interpretation. He himself
was the divine Legislator who fully carried out
this Law. Furthermore, as the faithful Servant,
he offered by means of his expiatory death the
only sacrifice capable of making atonement for
all the “transgressions committed by men under
the first Covenant” (Hebrews 9:15).
What was the attitude of Jesus toward the
temple in Jerusalem?
Jesus was accused of hostility to the temple. On
the contrary, he venerated it as “the house of his
Father” (John 2:16); and it was there that he
imparted an important part of his teaching.
However, he also foretold its destruction in
connection with his own death and he presented
himself as the definitive dwelling place of God
among men.

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

Fathers Day Novena
We will have our Novena of Holy Masses for our
Fathers, living and deceased. Our Novena of Holy Masses will begin on Sunday, June 15th and
continue through June 23rd. Also, our fathers,
living and deceased are remembered on every
First Friday of the month all year long at the 7:00
p.m. Holy Mass. Enroll your father in this Novena by writing the name of your father on an envelope and drop the envelope in the collection basket or bring it to the rectory. Envelopes are available on the table behind the pews.

June 1st, 2014: The Ascension of the Lord

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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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”
This week we resume where we le oﬀ two weeks ago talking about the beginnings of music in the
Catholic Church. We had previously laid the groundwork for what simple Gregorian Chant is based
upon. Now we are delving into more complicated musical styles of the late Middle Ages and
Renaissance (in the Church, of course). We will also begin a discussion about two important facets of
the mass: the Proper and the Ordinary. We are also approaching a month full of special feasts, so stay
tuned for relevant bits about those celebra ons.
I encourage you to pick up a copy of this week's ar cle in the main ves bule of the church. You may
also visit the St. Helen's Music Ministry website by visi ng this link:
h p://goo.gl/RJI5jw or by scanning the code printed here. My apologies again, but the website is s ll a
work in progress so not all the conveniences are taken care of just yet!
We'll have an easier to remember web address soon. Digital media is now available for last week's
ar cle. Thank you again for reading! If you have any ques ons, please feel free to stop by the choir lo
a er masses on Sunday, or shoot me an e-mail at sthelensmusic@gmail.com.
-Alex Fries
Music Director

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. We will be accepting donations on Thursday, June 5th and Friday, June 6th from 6pm
to 7:30pm in the social center.

„Rummage Sale” (Kiermasz Rozmaito ci) w naszej parafii odbędzie się 7 czerwca. Robi c wiosenne
sprz tanie odłóżcie rzeczy nie przydatne, a nadaj ce 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.
Donacje można przynosić do biura w godzinach otwarcia lub w czwartek 5 czerwca
i piątek 6 czerwca od godziny 6 wieczorem do 7:30 do Sali social center.

June 1st, 2014: The Ascension of the Lord

ADORACJA
NAJŚWI TSZEGO SAKRAMENTU
Zapraszamy do prywatnego udziału
w Adoracji Naj więtszego Sakramentu,
w Pierwszy Pi tek miesi ca czerwca
(6 czerwca).
Adoracja od godziny 5:30 pm, zakończona
Msz w. o godzinie 7 wieczór.
Możliwo ć spowiedzi od 5:45 do 6:45pm.
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EUCHARISTIC
ADORATION
COME TO ADORE JESUS
IN THE BLESSED SACRAMENT
THIS FIRST FRIDAY,
JUNE 6TH,
FROM 5:30 AM UNTIL 7 PM.
Confession from 5:45 to 6:45pm.

We invite all who are able to help with our Rummage Sale. On Friday, June 6th
we need volunteers to sort our items, on Saturday from 7am we need volunteers
to help us set tables and assistance throughout the day with selling items.

Zapraszamy wszystkich, którzy mogliby pomóc przy naszym kiermaszu
rozmaito ci. W pi tek od godziny 5 potrzebni s chętni do segregowania rzeczy, w sobotę od
godziny 7 rano zapraszamy do pomocy w ustawieniu stołów i pomocy w ci gu dnia przy
sprzedaży.

St. Helen Parish
Catholic Annual Appeal
2014 Report

ROSE TANSKI

2014 Goal

$10,041.00

Amount Pledged

$19,750.00

Amount Paid

$10,720.00

Balance Due

$9,030.00

Thank you for your donations

MAY SHE REST IN PEACE
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym
Visitation: Casey Laskowski Funeral Home
4540 W Diversey Ave, Chicago
Sunday, June 1st from 3pm to 9pm
Wizytacja w domu pogrzebowym Casey Laskowski
4540 W Diversey Ave, Chicago
W niedzielę 1 czerwca od godziny 3 po południu

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.
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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.

Other

TOTAL

Total collection /
Zebrana suma

$140.97

$645

$558

$99.48

$94

-

$1,538.61

Organ Repair

$96

$186

$190

$30

$43.50

-

$545.50

May 25, 2014

Next Weekend’s second collection will be for Priest Retirement Fund


W następny weekend druga składka przeznaczona będzie na fundusz
emerytalny księży

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.

Baptism
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.

Sakrament Małżeństwa

Weddings

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

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 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.

June 1st, 2014: The Ascension of the Lord
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Drodzy Przyjaciele w Chrystusie,

Podczas weekendu 7-8 czerwca br. będzie miała miejsce specjalna Kolekta na
Rzecz Emerytowanych Księży naszej archidiecezji. Rok 2013 okrył nas żałob
po mierci trzydziestu naszych emerytowanych księży — była to najwyższa
liczba księży utraconych przez nas w ci gu jednego roku. Podczas pogrzebów
tych księży słyszałem słowa wielkiego uznania i wdzięczno ci za ich kapłańskq
posługę — za ochrzczone przez nich dzieci, za wygłoszone kazania, za
odprawione Msze w. Słuchałem o szpitalach i domach opieki, gdzie składali
wizyty duszpasterskie, o dzieciach, które uczyli zarówno w naszych szkołach jak
i programach edukacji religijnej, o lubach których udzielili, i o rodzinach, do których kierowali słowa
pociechy podczas niezliczonych pogrzebów. Ci gle powracał temat bezinteresownej posługi niesionej przez
emerytowanych księży, dzięki której w wielu parafiach uniknięto redukcji odprawianych tam Mszy w.,
nabożeństw i sprawowanych sakramentów.
W naszej archidiecezji mamy aktualnie 193 emerytowanych księży i wszyscy oni licz na nasz pomoc.
O zabezpieczenie potrzeb emerytowanych księży dba Fundusz Emerytalny i Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych Księży (The Priests' Retirement and Mutual Aid Association, PRMAA). Jak dobrze wiecie,
koszty opieki zdrowotnej, leków na receptę i pobytu w domach opieki zdrowotnej wci ż rosn . Oprócz tego
fundusz emerytalny księży nadal poważnie odczuwa skutki kryzysu ekonomicznego.
Dzięki tej specjalnej kolekcie będziemy mogli nadal udzielać wsparcia naszym emerytowanym księżom.
Kolekta czerwcowa jest czym innym niż kolekta grudniowa na rzecz osób konsekrowanych, która
przeznaczona jest w cało ci na potrzeby zakonników i zakonnic. Księża diecezjalni nie korzystaj z funduszy
zgromadzonych w czasie tamtej grudniowej kolekty.
Pragnę podziękować wszystkim naszym emerytowanym księżom za ich służbę i życie pełne po wiecenia.
Pamiętam również w modlitwie o wszystkich naszych zmarłych emerytowanych księżach. Jestem wdzięczny
Wam wszystkim za niezwykł szczodro ć, jak wykazali cie podczas tej kolekty w zeszłym roku. Proszę Was
o takq sam hojno ć i w tym roku. Wasze ofiary, modlitwy i życzliwe słowa s wyrazem uznania dla naszych
emerytowanych księży.
Proszę módlcie się o wzrost liczby powołań kapłańskich. Modlę się za Was i tych, których kochacie i proszę
żeby cie i Wy modlili się za mnie.
Szczerze oddany w Chrystusie,

Francis Kardynał George, O.M.I.
Arcybiskup Chicago
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Kącik katechizmowy
Jak Jezus zachowywał si wobec Prawa Izraela?
Jezus nie zniósł Prawa danego Mojżeszowi przez
Boga na Synaju, ale je wypełnił, objawiaj c jego
ostateczny sens. Jest Boskim Prawodawc , który
wypełnia to Prawo w sposób doskonały. Ponadto
On, wierny Sługa, swoj ofiar na krzyżu
wynagrodził popełnione przeciw niemu
wykroczenia, ponieważ poniósł mierć "dla
odkupienia przestępstw, popełnionych za
pierwszego przymierza"(Hbr 9,15).
Jaka była postawa Jezusa wobec Świątyni
Jerozolimskiej?
Jezus był oskarżony o wrogie nastawienie do
wi tyni. Niemniej okazywał jej głęboki szacunek,
ponieważ uważał j za mieszkanie swego Ojca
(por. J 2,16), i wygłosił w niej znaczn czę ć swej
nauki. Ale zapowiedział, w zwi zku ze swoj
mierci , także jej zburzenie, przedstawiaj c siebie
jako ostateczne mieszkanie Boga w ród ludzi.

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.

Nowenna z okazji Dnia Ojca
W niedzielę, 15-go czerwca będziemy obchodzić Dzień Ojca. W tym dniu rozpoczniemy Nowennę w intencji naszych ojców,
tak żyj cych jak i zmarłych, która będzie
odprawiana przez 9 dni. Każdego dnia w
czasie Nowenny będzie odprawiana Msza
więta w intencji wszystkich ojców, jak
również w każdy pierwszy pi tek miesi ca
w ci gu roku o godzinie 7 wieczór modlimy
się za naszych ojców. Prosimy o wypisanie
imion Waszych ojców, aby my mogli w ich
intencjach modlić się. Niech ten Dzień Ojca
będzie okazj do wyrażenia naszej wdzięczno ci naszym ojcom za ich troskę i opiekę.
Niech będzie apelem i wezwaniem do miłoci, szacunku i wdzięczno ci wobec ojców,
skierowanym do wszystkich dzieci i młodzieży. Koperty s dostępne na stoliku za
ławkami.

June 1st, 2014: The Ascension of the Lord
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Norbert urodził się około 1080 r. w Nadrenii w znakomitej rodzinie. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem,
kiedy Norbert był jeszcze chłopcem, został mianowany kanonikiem w Xanten, by mógł pobierać pensję na
swoje utrzymanie. Niedługo potem przeniósł się do Kolonii, gdzie wychowywał się i kształcił pod okiem
ojca na dworze metropolity. Następnie został przyjęty na zamek cesarza Henryka V. Prowadził tam życie
wieckie. Po pewnym czasie, wskutek zawirowań politycznych, opu cił dwór i wrócił do Xanten.
Wakowało wówczas biskupstwo w Cambrai. Cesarz zaofiarował je Norbertowi, ale ten nie chciał go
przyj ć bez zgody papieża.
W 1115 r. podczas burzy omal nie zgin ł od pioruna. Wydarzenie to spowodowało zmianę jego życia.
Wst pił do benedyktynów w Siegburgu, podejmuj c pokutę i modlitwę. Wyrzekł się godno ci i maj tków
ko cielnych. W opactwie otrzymał więcenia kapłańskie. Z polecenia swojego biskupa musiał opu cić
klasztor w Xanten i wrócić do diecezji. Wszedł do kapituły biskupiej. Po pewnym czasie zrezygnował z
kanonickiego beneficjum w Xanten i udał się do Galii, gdzie przebywał w tym czasie nowy papież,
Gelazjusz II. Złożył mu hołd i uzyskał zezwolenie na głoszenie kazań w całym Ko ciele (1119).
Norbert przemierzał odt d miasta Galii, wzywaj c do pokuty i zmiany obyczajów. Przecenił jednak swoje
możliwo ci fizyczne: nadmierny wysiłek tak go osłabił, że był bliski mierci. Powrócił więc do Kolonii,
jednak nie sam, ale z towarzyszami, którzy przył czyli się do niego. Metropolita chciał organizuj cej się
nowej rodzinie zakonnej przydzielić pewien opustoszały klasztor. Norbert odmówił, gdyż chciał, by jego
duchowi synowie prowadzili apostolski tryb życia na wzór Pana Jezusa, który nie miał stałego miejsca
zamieszkania, kiedy głosił dobr nowinę. Przyj ł zaofiarowane mu miejsce w Premontre.
Norbert zmarł 6 czerwca 1134 r. w Magdeburgu. Jego ciało złożono w ko ciele
norbertanów. Jego kult zatwierdził dopiero w roku 1582 papież Grzegorz XIII,
na cały za Ko ciół rozszerzył go papież Grzegorz XV w roku 1621. Jest
patronem Pragi, zakonu norbertanów, sióstr norbertanek oraz wszystkich
wspólnot jego imienia. Zakon norbertanów wydał kilku więtych i
błogosławionych, w tym Polkę, bł. Bronisławę.
W ikonografii w. Norbert jest ukazywany w stroju biskupim, w mitrze, z
krzyżem w dłoni. Jego atrybutami m. in. s : anioł z mitr , diabeł u stóp, gał zka
palmy, kielich, model ko cioła, monstrancja, paj k.

Od Rady Parafialnej
Rada Parafialna umie ciła w przedsionku ko cioła skrzynkę na komentarze. Jeżeli ktokolwiek ma jakie
pytania, sugestie czy komentarze dotycz ce życia naszej parafii bardzo prosimy aby umieszczać je wła nie w
tej skrzynce. Postaramy się odpowiedzieć na każde z nich. Kartki tam umieszczane nie musz być podpisane
chyba, że ta osoba ma życzenie aby odpowiedź trafiła bezpo rednio do niej. Sugestie można pisać w j zyku
polskim.
Dziękujemy,
Harriet Siller,
Przewodnicz cy Rady Parafialnej

