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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 ŚWIĘTE:
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 Piątek miesiąca
5:45 p.m. - 6:45 p.m. lub na umówienie

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE ŚW. W TYGODNIU
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 śp. † 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; For all children receiving First Communion
and their families
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church
Monday, May 4, 2015, PONIEDZIAŁEK:
7AM For Poor Souls in Purgatory;
Tuesday, May 5, 2015, WTOREK:
7AM † Stanley Cichonski on his Birthday
Wednesday, May 6, 2015, ŚRODA:
7 AM † Janina, Duda; † Anna Holicz
Thursday, May 7, 2015, CZWARTEK:
7 AM † Tony Santamaria on his death anniversary req by his granddaughter; Blessings for Fr. Jerome
Koutnik on his birthday
Friday, May 8, 2015, PIĄTEK:
7 AM
Saturday, May 9, 2015, SOBOTA:
8 AM
6th Sunday of Easter, May 10th, 2015, NIEDZIELA; VI Niedziela Wielkanocy
7:30 AM - Za Parafian; † Anna Holicz; † Barbara Kowalska; † Stanisława Stokłosa z intencji córki; Za
wszystkie matki żyjące i zmarłe
9:00 AM - For Parishioners; Sophie, Raymond Krystyn; For Holy Name Family Club members both living
and deceased; For all mothers both living and deceased
10:30 AM – Za Parafian; Z podziękowaniem za otrzymaną łaskę z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i
opiekę Matki Najświętszej dla Zenona; Za wszystkie matki żyjące i zmarłe
Za dusze śp. † Franciszek Nycek; † Anna Cichonski z okazji Dnia Matki; † Władysław Kania; † Aniela
Maćków; † Zofia Lenczowski;
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory; For all mothers both living and deceased;
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church; For all mothers both living and deceased
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Dear Sisters and Brothers in Christ,

Catholic Charities is the Church’s way of responding to Jesus’ resounding call “to
love one another,” ensuring that help and hope are brought to those who are the least
in our midst. On Mother’s Day, we will each have an opportunity to be a part of Catholic Charities’ Gospel
mission to love and serve the poor through our donations to the Catholic Charities Mother’s Day Collection.
This year on Mother’s Day, we hear Jesus’ command to “love one another as I love you” (John 15:9–17).
This Gospel reading is particularly fitting on Mother’s Day because it is through the unconditional love of
our mothers and all the special women in our lives that we begin to understand God’s deep love for us, and
how we are to share this love with our brothers and sisters in Christ.
With 153 programs at more than 161 locations throughout Cook and Lake Counties, Catholic Charities serves
poor and vulnerable people of all ages, races, religions, and economic backgrounds. Our gifts to the Mother’s
Day Collection will help people overcome the challenges of poverty, hunger, homelessness, joblessness,
abuse, and aging. Struggling families, vulnerable children, courageous veterans, and fixed-income seniors
rely on Catholic Charities for food, clothing, shelter, and other services.
Mother’s Day is the one day set aside for Catholic Charities to request the financial support of each of us in
the parishes. Please show your support for Catholic Charities during the second collection on May 10th, or
make your donations directly to Catholic Charities at 721 North LaSalle Street, Chicago, Illinois, 60654, or at
www.catholiccharities.net/donate.
It is my great hope that we can all come together this Mother’s Day to share the love of Christ with our
brothers and sisters who desperately need our help. Many thanks for considering a gift to Catholic Charities.
During these final weeks of the Easter Season, you have my prayers for God’s abundant blessings for you
and your families.

Sincerely yours in Christ,

Most Reverend Blase J. Cupich
Archbishop of Chicago
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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 datę
6 czerwiec, sobota – Wyprzedaż garażowa
Donacje można składać w biurze parafialnym od poniedziałku do piątku od godziny 8
rano do 4 po południu.

May 3rd, 2015: 5th Sunday of Easter
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Year of Sacraments
July 2014 - June 2015

CATECHISM CORNER
In what does the final judgment consist?
The final or universal judgment consists in a sentence of
happiness or eternal condemnation, which the Lord Jesus
will issue in regard to the “just and the unjust” (Acts 24:15)
when he returns as the Judge of the living and the dead.
After the last judgment, the resurrected body will share in
the retribution which the soul received at the particular
judgment.
When will this judgment occur?
This judgment will come at the end of the world and only
God knows the day and the hour.
What is the hope of the new heavens and the new earth?
After the final judgment the universe itself, freed from its
bondage to decay, will share in the glory of Christ with the
beginning of “the new heavens” and a “new earth” (2 Peter
3:13). Thus, the fullness of the Kingdom of God will come
about, that is to say, the definitive realization of the salvific
plan of God to “unite all things in Christ, things in heaven
and things on earth” (Ephesians 1:10). God will then be
“all in all” (1 Corinthians 15:28) in eternal life.

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

May 3rd, 2015: 5th Sunday of Easter
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
April 26th, 2015

TOTAL

Weekly budget
Budżet tygodniowy

Over budget
(Under budget)

Total Sunday collection /
Wysokość niedzielnej składki

$2,572.41

$5,100

($2,527.59)

Heating Fund /
Fundusz grzewczy

$1,071.16

Sugerowana niedzielna ofiara to równowartość
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

May 3rd / 3 maj - School Support / Szkoła Św. Heleny
May 10th / 10 maj - Catholic Charities / Katolicka Organizacja Charytatywna

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
e-mail
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Urodziny Św. Jana Pawła II
Niedziela, 17 maja 2015
12:30pm - Msza Święta
z błogosławieństwem Relikwiami
Św. Jana Pawła II
1:30pm - Lunch w Sali parafialnej
(krótki film o Św. Janie Pawle II oraz
dyskusja z Ks. Franciszkiem)
Bilety $10 od osoby
Ks. Franciszek dorastał w Archidiecezji
Kraków, otrzymał bierzmowanie z rąk
Św. JP II

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-gą niedzielę miesiąca maja) przypada corocznie obchodzony Dzień Matki. Począwszy
od II niedzieli maja (10 maja) przez kolejne 9 dni będzie odprawiona Nowenna w intencji żyjących i zmarłych naszych Matek. W każdym dniu Nowenny będzie ofiarowana Msza Święta w ich intencji, jak również w każdą pierwszą
sobotę miesiąca w ciągu roku o godzinie 8:00 rano modlimy się za nasze Mamy. Koperty dostępne są w kościele lub
zapisani parafianie mają je w swoich miesięcznych zestawach kopert. Prosimy, aby na kopertach wypisać imię i
nazwisko naszych Mam żyjących, czy też zmarłych, w intencji których będzie się modlić. Prosimy o zwrot kopert
przed 10 maja.

May 3rd, 2015: 5th Sunday of Easter

Anniversary of Canonization of St. JP II
Rocznica Kanonizacji Św. JP II
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Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie,
Działalność Katolickiej Organizacji Charytatywnej jest odpowiedzią Kościoła na wciąż
brzmiące przykazanie Jezusa, abyśmy się „wzajemnie miłowali” zapewniając pomoc i
niosąc nadzieję najmniejszym spośród nas. W Dniu Matki będziemy mieli sposobność
włączenia się w ewangeliczną misję tej organizacji uczestnicząc w Kolekcie na Rzecz
Katolickiej Organizacji Charytatywnej z okazji Dnia Matki i tym samym okazując naszą miłość i służebną
postawę wobec ubogich.
W Dniu Matki w tym roku usłyszymy w czasie czytania Ewangelii przykazanie Jezusa „abyście się wzajemnie
tak miłowali, jak Ja was umiłowałem” (J 15,9:17). Czytanie to jest szczególnie odpowiednie na ten dzień,
gdyż to właśnie dzięki bezwarunkowej miłości naszych matek i wszystkich innych kobiet, które odegrały w
naszym życiu szczególną rolę, zaczynamy rozumieć zarówno głębię Bożej miłości do nas jak i nakaz dzielenia
się tą miłością z naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie.
Za pośrednictwem 153 programów realizowanych w ponad 161 lokalizacjach na terenie powiatów Cook i
Lake Katolicka Organizacja Charytatywna służy ludziom ubogim i słabym bez względu na wiek, rasę,
wyznanie religijne czy pochodzenie społeczno-ekonomiczne. Nasze dary na tacę w czasie kolekty z okazji Dnia
Matki pomogą przezwyciężać wyzwania w postaci biedy, głodu, braku dachu nad głową i zatrudnienia,
nadużyć czy samotnego starzenia się. Rodziny zmagające się z problemami dnia codziennego, bezbronne
dzieci oraz dzielni weterani i seniorzy utrzymujący się z niskich świadczeń liczą na Katolicką Organizację
Charytatywną w nadziei na otrzymanie pożywienia, odzienia, dachu nad głową i innych usług.
Dzień Matki to jedyny dzień przeznaczony w parafiach na to, by Katolicka Organizacja Charytatywna mogła
zwrócić się do każdego nas z apelem o wsparcie finansowe. Proszę, okażcie Wasze wsparcie dla Katolickiej
Organizacji Charytatywnej w czasie drugiej kolekty w niedzielę 10 maja lub przekażcie swoją donację
bezpośrednio do siedziby tej organizacji pod adresem Katolicka Organizacja Charytatywna, 721 North
Lasalle Street, Chicago, IL 60654 lub drogą internetową na www.catholiccharities.net/donate.
Mam wielką nadzieję, że nadchodzący Dzień Matki zmobilizuje nas wszystkich do podzielenia się darem
Chrystusowej miłości z naszymi braćmi i siostrami, którym nasza pomoc jest tak bardzo potrzebna. Dziękuję
bardzo za Waszą gotowość złożenia daru na rzecz Katolickiej Organizacji Charytatywnej. W czasie ostatnich
tygodni okresu wielkanocnego modlę się o obfitość Bożych błogosławieństw dla Was i Waszych rodzin.

Szczerze oddany w Chrystusie,

Arcybiskup Blase J. Cupich
Arcybiskup Chicago
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KĄCIK KATECHIZMOWY

Rok Sakramentów
Lipiec 2014 - Czerwiec 2015

Na czym polega Sąd Ostateczny?
Sąd Ostateczny (powszechny) polega na wyroku
życia błogosławionego lub wiecznego potępienia,
który Pan Jezus, powracający jako Sędzia żywych i
umarłych, wyda na wszystkich s"prawiedliwych i
niesprawiedliwych" (Dz 24,15), zgromadzonych
przed Nim. W następstwie Sądu Ostatecznego
zmartwychwstałe ciało będzie uczestniczyło w zapłacie, którą dusza otrzymała w sądzie szczegółowym.
Kiedy odbędzie się Sąd Ostateczny?
Sąd Ostateczny odbędzie się przy końcu świata;
jedynie Bóg zna jego dzień i godzinę.
Czym jest nadzieja nowego nieba i nowej ziemi?
Po sądzie powszechnym cały wszechświat, uwolniony z niewoli i zepsucia, uczestniczyć będzie w
chwale Chrystusa, inaugurującego n" owe niebo" i
"nową ziemię" (2P 3,13). W ten sposób zostanie
osiągnięta pełnia Królestwa Bożego, to znaczy
ostateczna realizacja zbawczego zamysłu Bożego,
"aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie
jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi"(Ef 1,10). Bóg wtedy będzie w życiu wiecznym
"wszystkim we wszystkich"(1Kor 15,28).

Ofiary elektroniczne
Nasza parafia posiada możliwość dokonywania ofiar poprzez internet.
Wystarczy wejść 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 używających telefony z internetem dostępna jest bezpłatna aplikacja.
Jeżeli ktokolwiek ma pytania w tej sprawie prosimy o
kontakt z biurem parafialnym.

May 3rd, 2015: 5th Sunday of Easter
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W Kościele maj jest miesiącem poświęconym czci Matki Bożej. Słynne
„majówki”, czyli nabożeństwa ku czci Matki Boże, odprawiane w miesiącu maju
w kościołach, przy grotach, przydrożnych kapliczkach i krzyżach, na stałe
wpisały się w krajobraz Polski. Centralną częścią tych nabożeństw jest Litania
Loretańska.
Maj - dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku - to w Kościele okres szczególnej czci
Matki Bożej. Szczególnie w Polsce gromadzimy się wieczorami w kościołach, przy
grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych. Pierwsze nabożeństwa majowe
zaczęto odprawiać w Polsce w połowie XIX wieku w Płocku, Toruniu, Nowym Sączu i Krakowie, a od
1852 r. - uroczyście w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po 30 latach stało się ono bardzo
popularne i znane w całym kraju.
Rodowód tych nabożeństw jest jednak znacznie wcześniejszy niż się powszechnie uważa.
Gromadzenie się i śpiewanie pieśni na cześć Matki Bożej było znane już na Wschodzie w V wieku.
W Kościele zachodnim w I tysiącleciu maj jako miesiąc Maryi święcono raczej sporadycznie. Dopiero
na przełomie XIII i XIV w. powstała myśl, aby ten miesiąc poświęcić Maryi. Pierwszym, który rzucił tę
myśl, był król hiszpański Alfons X (+ 1284). Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania
Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie
cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. Litania Loretańska powstała w XII wieku, prawdopodobnie
we Francji, a zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V. Nazwę "Loretańska" otrzymała od
miejscowości Loretto we Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana i odmawiana. W litanii
wymieniane są kolejne tytuły Maryi: jest ich w sumie 49, a w Polsce 50. Po zatwierdzeniu liturgicznej
uroczystości NMP Królowej Polski, obchodzonej 3 maja, do Litanii dołączono 12 października 1923 r.
wezwanie "Królowo Polskiej Korony", przekształcone po drugiej wojnie światowej na "Królowo
Polski".

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

Papież Franciszek na Twitterze:
„Jezus, aby nas odkupić uniżył
samego siebie przyjmując ludzką
postać. Słowo stało się Ciałem„

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

