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Schedule of Services
Plan Posługi Duszpasterskiej
MASSES:
Sunday: 9:00 a.m., 12:30 p.m. & 6:00 p.m. (English)
7:30 a.m. & 10:30 a.m. (Polish)
Weekday: 7:00 a.m. (Bilingual English / 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. (po polsku)
9:00 a.m., 12:30 p.m. i 6:00 p.m. (po angielsku)
W tygodniu (od poniedziałku do piątku)
7:00 a.m. (dwujęzyczna angielsko - polska)
Sobota: 8:00 rano (po polsku)
Spowiedź: Sobota 8:30 – 9:00 a.m.; Pierwszy Pi tek miesi ca
5:45 p.m. - 6:45 p.m. lub na umówienie

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE W. W TYGODNIU
4th Sunday of Easter, April 26, 2015, NIEDZIELA; IV Niedziela Wielkanocy
7:30 AM - Za Parafian; † Kardynał Francis George
9:00 AM - For Parishioners; † Cardinal Francis George
10:30 AM – Za Parafian; O zdrowie i bł. Boże dla Stanisława Grys z okazji 80-tych urodzin; Za wszystkich
użytkownikkow dróg a w szczególności za obecne tutaj kluby motocyklowe; Z podziękowaniem za
otrzymaną łaskę z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Zenona;
Za dusze p. † Franciszek Kociubiński; † Franciszek Nycek; † Teresa Burkat; † Michał Niżnik z intencji
Stanisława; † Kardynał Francis George
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory; † Fanny Romero req by daughters; † Cardinal Francis George
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church; † Nancy Trella Cieslica 10th death anniversary; † Cardinal
Francis George
Monday, April 27, 2015, PONIEDZIAŁEK:
7AM For Poor Souls in Purgatory;
Tuesday, April 28, 2015, WTOREK:
7AM † Bernice Dowejko
Wednesday, April 29, 2015, RODA:
7 AM O powrót do zdrowia dla mamy
Thursday, April 30, 2015, CZWARTEK:
7 AM † Joseph, Estelle Kurt yka
First Friday, May 1, 2015, PI TEK:
7 AM
7 PM Za wszystkich ojców żyjących i zmarłych
Saturday, May 2, 2015, SOBOTA:
8 AM † Za wszystkie matki żyjące i zmarłe
5th Sunday of Easter, May 3rd, 2015, NIEDZIELA; V Niedziela Wielkanocy
7:30 AM - Za Parafian; † Bogdan Owca
9:00 AM - For Parishioners;
10:30 AM – Za Parafian; Z podziękowaniem za otrzymaną łaskę z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i
opiekę Matki Najświętszej dla Zenona;
Za dusze p. † Franciszek Nycek; † Władysław Masek 7ma rocznica śmierci z intencji córek z rodzinami;
† Władysław Mijał 46 rocznica śmierci z intencji rodziny
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory; † Władysław Kania
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church
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ARCHDIOCESE OF CHICAGO

Archbishop Blase J. Cupich’s Statement on the Passing of
Francis Cardinal George, OMI, Archbishop Emeritus of Chicago
A man of peace, tenacity and courage has been called home to the Lord. Our beloved Cardinal
George passed away on April 17, 2015 at 10:45 a.m. at the Residence.
Cardinal George’s life’s journey began and ended in Chicago. He was a man of great courage who
overcame many obstacles to become a priest. When he joined the priesthood he did not seek a
comfortable position, instead he joined a missionary order, the Oblates of Mary Immaculate, and
served the people of God in challenging circumstances – in Africa, Asia and all around the world.
A proud Chicagoan, he became a leader of his order and again traveled far from home, not letting
his physical limitations moderate his zeal for bringing the promise of Christ’s love where it was
needed most. When he was ordained a bishop, he served faithfully, first in Yakima, where he
learned Spanish to be closer to his people. He then served in Portland, where he asked the people
to continue to teach him how to be a good bishop. In return, he promised to help them become
good missionaries.
Cardinal George was a respected leader among the bishops of the United States. When, for
example, the church struggled with the grave sin of clerical sexual abuse, he stood strong among
his fellow bishops and insisted that zero tolerance was the only course consistent with our beliefs.
He served the Church universal as a Cardinal and offered his counsel and support to three Popes
and their collaborators in the Roman congregations. In this way, he contributed to the governance
of the Church worldwide.
Here in Chicago, the Cardinal visited every corner of the Archdiocese, talking with the faithful and
bringing kindness to every interaction. He pursued an overfull schedule-- always choosing the
church over his own comfort and the people over his own needs. Most recently, we saw his bravery
first hand as he faced the increasing challenges brought about by cancer.
Let us heed his example and be a little more brave, a little more steadfast
and a lot more loving. This is the surest way to honor his life and celebrate
his return to the presence of God.
As we celebrate in these Easter days our new life in the Risen Lord, join
me in offering comfort to Cardinal George’s family, especially his sister,
Margaret, by assuring them of our prayers, thanking God for his life and
years of dedication to the Archdiocese of Chicago. Let us pray that God
will bring this good and faithful servant into the fullness of the kingdom.
May Cardinal George rest in peace.
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ST. HELEN PARISH

Save the Date
June 6th, 2015 - Rummage sale
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.

Zarezerwuj dat
6 czerwiec, sobota – Wyprzedaż garażowa
Donacje można składać w biurze parafialnym od poniedziałku do pi tku od godziny 8
rano do 4 po południu.

April 26th, 2015: 4th Sunday of Easter
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Year of Sacraments
July 2014 - June 2015

CATECHISM CORNER
How can we help the souls being purified in purgatory?
Because of the communion of saints, the faithful who are still
pilgrims on earth are able to help the souls in purgatory by offering prayers in suffrage for them, especially the Eucharistic sacrifice. They also help them by almsgiving, indulgences, and works
of penance.
2In what does hell consist?
Hell consists in the eternal damnation of those who die in mortal
sin through their own free choice. The principal suffering of hell
is eternal separation from God in whom alone we can have the
life and happiness for which we were created and for which we
long. Christ proclaimed this reality with the words, “Depart from
me, you cursed, into the eternal fire” (Matthew 25:41).
How can one reconcile the existence of hell with the infinite
goodness of God?
God, while desiring “all to come to repentance” (2 Peter 3:9),
nevertheless has created the human person to be free and responsible; and he respects our decisions. Therefore, it is the human
person who freely excludes himself from communion with God if
at the moment of death he persists in mortal sin and refuses the
merciful love of God.

You can make your contributions 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 contributions and payments
• Email notification of contributions and payments
• Never miss another Sunday Contribution when you are out of town
• You can log on from anywhere there is internet access
•
•

Free app for Android phone!
Secure and flexible

April 26th, 2015: 4th Sunday of Easter
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
April 19th, 2015

TOTAL

Weekly budget
Budżet tygodniowy

Over budget
(Under budget)

Total Sunday collection /
Wysoko ć niedzielnej składki

$2,034.51

$5,100

($3,065.49)

Capital Improvement /
Utrzymanie budynków

$841.50

Sugerowana niedzielna ofiara to równowarto ć
jednej godziny Twojej tygodniowej pracy.
Bóg zapłać wszystkim Paraﬁanom
i Oﬁarodawcom za Wasze wsparcie.

Suggested weekly donation:
One hour of your weekly salary.
We thank all of our Parishioners
and Benefactors for their continued support.

Upcoming CollecƟons / Nadchodzące Składki
April 26th / 26 kwietnia - Heating Fund / Fundusz grzewczy
May 3 / 3 maj - School Support / Szkoła Św. Heleny

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
e-mail
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ADORACJA
NAJ WI TSZEGO SAKRAMENTU
Zapraszamy do udziału
w Adoracji Naj więtszego Sakramentu,
w Pierwszy Pi tek Miesi ca - 1 maja, 2015

EUCHARISTIC ADORATION
COME TO ADORE JESUS
IN THE BLESSED SACRAMENT
THIS FIRST FRIDAY,
MAY 1st, 2015,
FROM 5:30 PM UNTIL 7 PM.
AT THE CHURCH.
Confession from 5:45pm to 6:45pm.

Adoracja rozpocznie si
o godzinie 5:30 wieczorem,
a zakończy Msz w. o godzinie 7 wieczorem.
Spowiedź od 5:45pm do 6:45pm

Mother’s Day Novena
May 10 – May 18
On the second Sunday of May, Mother’s Day, we will begin our 9-day Novena of Holy Masses, May 10 18, for all Mother’s living and deceased. Also, throughout the year every First Saturday of the month at
8:00 a.m., Holy Mass are offered for the intention of all Mothers, living and deceased. Enroll your Mother
in the Novena of Holy Masses as a token of our gratitude for their love.
Envelopes for this novena are available at the church and are also included in your package with monthly
envelopes. Write the name of your Mother on the offering envelope, and return it by May 10th.

Nowenna z okazji Dnia Matki
W niedzielę, 10-go maja (II-g niedzielę miesi ca maja) przypada corocznie obchodzony Dzień Matki.
Pocz wszy od II niedzieli maja (10 maja) przez kolejne 9 dni będzie odprawiona Nowenna w intencji żyj cych i zmarłych naszych Matek. W każdym dniu Nowenny będzie ofiarowana Msza więta w ich intencji,
jak również w każd pierwsz sobotę miesi ca w ci gu roku o godzinie 8:00 rano modlimy się za nasze
Mamy. Koperty dostępne s w ko ciele lub zapisani parafianie maj je w swoich miesięcznych zestawach
kopert. Prosimy, aby na kopertach wypisać imię i nazwisko naszych Mam żyj cych, czy też zmarłych, w
intencji których będzie się modlić. Prosimy o zwrot kopert przed 10 maja.

April 26th, 2015: 4th Sunday of Easter
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Urodziny w. Jana Pawła II
Niedziela, 17 maja 2015
12:30pm - Msza więta
z błogosławieństwem Relikwiami
w. Jana Pawła II
1:30pm - Lunch w Sali parafialnej
(krótki film o w. Janie Pawle II oraz
dyskusja z Ks. Franciszkiem)
Bilety $10 od osoby
Ks. Franciszek dorastał w Archidiecezji
Kraków, otrzymał bierzmowanie z r k
w. JP II

On April 27th we celebrate the Anniversary of Canonization of St. John Paull II
Please pray for your families and our parish for the intercession of St. JP II
O Blessed Trinity, we thank you for having graced the Church with
Saint John Paul II and for allowing the tenderness of your fatherly care,
the glory of the Cross of Christ
and the splendor of the Spirit of love
to shine through him.
Trusting fully in your infinite mercy
and in the maternal intercession of Mary,
he has given us a living image of Jesus the Good Shepherd.
He has shown us that holiness is the necessary measure
of ordinary Christian life and is the way
of achieving eternal communion with you.
Grant us, by his intercession, and according to your will,
the graces we implore, through Christ our Lord. Amen.
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ARCHDIOCESE OF CHICAGO

O wiadczenie Arcybiskupa Błażeja J. Cupicha
w związku ze miercią Kardynała Franciszka George’a, OMI,
Emerytowanego Arcybiskupa Chicago
Człowiek pokoju, niezłomno ci i odwagi został wezwany do domu Pana. Nasz ukochany Kardynał Franciszek
George odszedł 17go kwietnia, 2015r. o godzinie 10:45 a.m. w Rezydencji.
Droga życia Kardynała George’a rozpoczęła się i zakończyła w Chicago. Był on człowiekiem wielkiej
odwagi, który pokonał liczne przeszkody, aby zostać księdzem. Przyjmuj c więcenia kapłańskie nie szukał
wygodnego stanowiska, przeciwnie – wst pił do misyjnego zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej i służył wiernym w trudnych warunkach – w Afryce, Azji i w wielu innych miejscach wiata.
Dumny ze swego chicagowskiego pochodzenia, zacz ł przewodzić swemu zgromadzeniu. Ponownie, wiele
podróżował i nie pozwalał, aby ograniczenia fizyczne udaremniły jego zapał niesienia obietnicy miło ci
Chrystusa tam, gdzie była ona najbardziej potrzebna. Kiedy przyj ł więcenia biskupie, służył wiernie
najpierw w Yakimie, gdzie nauczył się języka hiszpańskiego, aby być bliżej powierzonych mu wiernych, a
następnie pełnił posługę w Portland, gdzie prosił wiernych, aby uczyli go bycia dobrym biskupem. W zamian
za to obiecał, że pomoże im stać się dobrymi misjonarzami. Kardynał George był szanowanym i uznawanym
przywódc po ród biskupów Stanów Zjednoczonych.
Przykładem tego może być sytuacja, kiedy Ko ciół zmagał się ze miertelnym grzechem nadużyć seksualnych
duchownych. Wówczas Kardynał przyj ł stanowcz postawę po ród innych biskupów i nalegał, aby została
wprowadzona zasada „zero tolerancji” jako jedyny kierunek zgodny z naszymi przekonaniami. Franciszek
George służył Ko ciołowi powszechnemu jako kardynał, ale również służył rad i wsparciem trzem papieżom
i ich współpracownikom w rzymskich kongregacjach. Był to jego wkład w zarz dzanie Ko ciołem na całym
wiecie.
Tu, w Chicago, Kardynał odwiedził każdy zak tek Archidiecezji, rozmawiaj c z wiernymi, wnosz c dobroć i
życzliwo ć w każde spotkanie. Wypełniaj c program swego przeładowanego terminarza, zawsze przedkładał
Ko ciół nad swoj wygodę i ludzi nad własne potrzeby. Niedawno widzieli my jego odwagę z bliska, gdy
stawiał czoła narastaj cym wyzwaniom, niesionym przez chorobę nowotworow . Pod żajmy za jego
przykładem i b dźmy nieco bardziej odważni, trochę bardziej niezłomni i o wiele bardziej kochaj cy innych.
Jest to najpewniejszy sposób na to, by uczcić jego życie i więtować jego powrót przed oblicze Boga.
Trwaj c w wielkanocnym więtowaniu naszego nowego życia w Zmartwychwstałym Panu,
wraz ze mn okażcie współczucie rodzinie Księdza Kardynała George’a, a szczególnie jego
siostrze Małgorzacie. Zapewniajmy ich o naszych modlitwach i dziękujmy Bogu za jego
życie i za lata jego po więcenia dla Archidiecezji Chicago. Módlmy się, aby Bóg przyj ł
tego dobrego i wiernego sługę do pełni Swego królestwa.
Niech Kardynał George spoczywa w pokoju.
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KĄCIK KATECHIZMOWY

Rok Sakramentów
Lipiec 2014 - Czerwiec 2015

W jaki sposób możemy pomóc w oczyszczeniu dusz w
czy ćcu?
Wierząc w komunię świętych, wierni pielgrzymujący
jeszcze na ziemi mogą pomóc duszom w czyśćcu, ofiarując za nich modlitwy za zmarłych, w szczególności
Ofiarę eucharystyczną, lecz także jałmużnę, odpusty i
dzieła pokutne.
Na czym polega piekło?
Piekło oznacza wieczne potępienie tych, którzy umierają dobrowolnie w stanie grzechu śmiertelnego. Zasadnicza kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu od
Boga; wyłącznie w Bogu człowiek może osiągnąć życie i szczęście, dla których został stworzony i których
pragnie. Chrystus wyraża tę rzeczywistość słowami:
"Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny" (Mt 25,41).
Jak pogodzić istnienie piekła z nieskończoną dobrocią
Boga?
Bóg, który chce "wszystkich doprowadzić do nawrócenia" (2P 3,9), stworzywszy jednakże człowieka jako
istotę wolną i odpowiedzialną, respektuje jego wybory.
Dlatego to sam człowiek, w pełnej wolności, wyłącza
się dobrowolnie ze wspólnoty z Bogiem, jeśli aż do
momentu własnej śmierci trwa w grzechu śmiertelnym,
odrzucając miłosierną miłość Boga.

Ofiary elektroniczne
Nasza parafia posiada możliwo ć dokonywania ofiar poprzez internet.
Wystarczy wej ć na stronę www.givecentral.org lub zeskanować kod.
Strona internetowa jest bezpieczna i zapewnia wygodę. Wpłat można dokonywać jednorazowo lub
założyć konto i korzystać co tydzień. Na koniec roku można wydrukować raport ofiar i odliczyć je sobie od podatku.
Dla osób używaj cych telefony z internetem dostępna jest bezpłatna aplikacja.
Jeżeli ktokolwiek ma pytania w tej sprawie prosimy o
kontakt z biurem parafialnym.

April 26th, 2015: 4th Sunday of Easter
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W dniu jutrzejszym tj. 27 kwietnia przypada rocznica

Kanonizacji w. Jana Pawła II

Módlmy się o potrzebne łaski dla naszej parafii i naszych rodzin za
wstawiennictwem w. Jana Pawła II

Modlitwa o wstawiennictwo w. Jana Pawła II
Janie Pawle II nasz święty orędowniku, Wspomożycielu w trudnych
sprawach. Ty, który swoim życiem świadczyłeś wielką miłość do Boga i
ludzi prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi w umiłowaniu obojga,
pragnąc pomagać innym. Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane
za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do świętości. Pragnę prosić Cię o
wstawiennictwo w mojej sprawie… Wierząc, że przez Twoją wiarę,
modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga z ufnością w
miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy. Pragnę przez Jezusa
i Maryję za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.
Ojcze nasz... Zdrowa Maryjo... Chwała ojcu...

Parafia w. Trójcy wraz z biurem w.
bernarda organizuje wyjazd do Filadelfii
na wiatowe Spotkanie Rodzin z Papieżem
Franciszkiem.
Wyjazd w dniach od 25-27 wrze nia 2015
roku. Więcej informacji pod numerem
telefonu 773 - 489– 4140

Papież Franciszek na Twitterze:

„Wspierajcie waszych ksi ży
swoją miło cią i modlitwą, aby
zawsze byli pasterzami, którzy
biorą przykład z Chrystusa.”

I’m looking for a roommate.
Poszukuję osoby do wspólnego zamieszkania (773) 227 5809

