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2347 W. Augusta Blvd. 
Phone (773) 486-1055;  

www.sthelenchicago.org 
Mrs. Marianne Johnson, Principal 

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 

VI Niedziela Wielkanocna, 10 maj, 2015 

2315 W. Augusta Blvd.,  
Chicago, IL 60622   

 
Phone (773) 235-3575;   

Fax (773) 235-3810  
 

sthelen@archchicago.org               To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie 
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.  



HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE ŚW. W TYGODNIU 
 
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;  
† Wiktoria, Paweł Szymańscy z intencji Barbary; † Anna Piotrowska 1sza rocznica śmierci z intencji 
Barbary; † Maria Skowron; † Teresa Skowron ; Za wszystkie matki żyjące i zmarłe 
9:00 AM  - For Parishioners; † Sophie, Raymond Krystyn; † Rose Bykowski; † Apolonia Smolka; † Zofia 
Bykowski; † Rose Smolka; † Joseph & Mayann Pactanac wedding anniversary; God’s blessings for 
Mayann’s Birthday; 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; O zdrowie i bł. Matki Bożej dla Julii Gieroń z okazji Dnia Matki; Za 
wszystkie matki żyjące i zmarłe 
 Za dusze śp. † Franciszek Nycek; † Anna Cichonski z okazji Dnia Matki; †  Władysław Kania; † Aniela 
Maćków; † Zofia Lenczowski; † Stefania Molczyk 61 rocznica śmierci; † Genowefa, Stanisław Kluza z 
intencji córki; † Grzegorz, Józef, Marek Godek 19ta rocznica śmierci z intencji żony i mamy; † Waleria, 
Władysław Głudewicz; † Henryk Łaszcz 
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 
 
Monday, May 11,  2015, PONIEDZIAŁEK:       
7AM  For Poor Souls in Purgatory; For all mothers both living and deceased; † Adeline & William J. Kenar; 
† Shirley Kenar 
Tuesday, May 12, 2015, WTOREK:  
7AM For all mothers both living and deceased;  
Wednesday, May 13, 2015, ŚRODA: 
7 AM  † Ben, Stephanie Bartosik; For all mothers both living and deceased;  
Thursday, May 14, 2015, CZWARTEK:  
7 AM For all mothers both living and deceased; For Fr. Maciej and His intentions on his name day 
Friday, May 15, 2015, PIĄTEK:  
7 AM For all mothers both living and deceased; Blessings for Fr. Jerome Koutnik - 16th anniversary of 
Priesthood 
Saturday, May 16, 2015, SOBOTA:  
8 AM Za wszystkie matki żyjące i zmarłe; Health and Birthday blessings for Oleh 
      
The Ascension of the Lord,  May 17th, 2015,  NIEDZIELA; Wniebowstąpienie Pańskie 
7:30 AM - Za Parafian;  † Karol Holicz;  Za wszystkie matki żyjące i zmarłe 
9:00 AM  - For Parishioners; 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; † Władysław Kania; † Waleria, Władysław Głudewicz; † Henryk Łaszcz 
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory; For all mothers both living and deceased; For Father Frank and his 
intentions on his 34th anniversary  of ordination 
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church; For all mothers both living and deceased; For Father Maciej 
and his intentions on his 7th anniversary of ordination 
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               To love God above all things and your neighbor as yourself. 
 
In today's Gospel, Jesus continues his teachings from last Sunday of the vine and the branches. 
The branches and the vine create a living entity. The stream of life and love flows from the 
Father to the Son, and from the Son to His disciples. We have been called in Baptism to this 
communion of life and love. But how to we maintain our connection? When we keep God’s 
commandments! They summed up in one word: love. To love God above all things and your 
neighbor as yourself. Jesus calls us to love other human beings. Since there is no human love 
without the love of God, and vice versa.  The best test of the love of God is opening up to the 
needs of others. 
 
Today's call of Jesus Christ to love one's neighbor is particularly important because the teaching 
came to us shortly before the end of Jesus’s earthly life. This is an excerpt from his farewell 
address. This is Jesus’s last will, and a testament. Jesus wants us to love one another following 
the example of His love for us. Christ loved us to the end, without ceasing.  Our love of neighbor 
should be the same: it has to be love all without exception, not only with words but also in deeds. 
It is to be gentle and selfless. 
 
We love everyone regardless of race, origin or nationality. We have to love even our enemies, 
although this is very difficult. There should be no exceptions. Christ clearly said everyone! It is 
His will, His wish. He knows best what we need in life and what we can provide salvation. 
Every human being is the image of God, he has something from God, and therefore has a right to 
our love. Jesus loved all people, because he saw their faces reflected in the faces of his Father. 
Jesus gave his life on the cross, for all the people of the world. That is why Jesus had the right to 
say: "No one has greater love than this, that a man lay down his life for his friends." 
 
Bl. Mother Teresa devoted her entire life to the poorest in imitation of Christ. Probably no other 
person - outside St. John Paul II – could reliably show young people how to fill the Christian 
commandment of love for the "least of the brethren". 
 
Let's trust in Christ and let us strive to reach such love. Only such a 
love of neighbor will lead us to union with God here on earth, to 
love God above all things, that we may deserve full union with Him 
in eternity. 
 
 
Fr. Francis Florczyk 
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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 parafial-
nym od poniedziałku do piątku od godziny 8 
rano do 4 po południu. 
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Year of Sacraments 
July 2014 -  June 2015 

 
 
 
 
 
 

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 

 

CATECHISM CORNER 

What is the meaning of the word “Amen” with which 
we conclude our profession of faith? 
The Hebrew word “Amen”, which also concludes the last 
book of Sacred Scripture, some of the prayers of the New 
Testament, and the liturgical prayers of the Church, expres-
ses our confident and total “yes” to what we professed in 
the Creed, entrusting ourselves completely to him who is 
the definitive “Amen” (Revelation 3:14), Christ the Lord. 
 
What is the liturgy? 
The liturgy is the celebration of the mystery of Christ and 
in particular his paschal mystery. Through the exercise of 
the priestly office of Jesus Christ the liturgy manifests in 
signs and brings about the sanctification of humankind.  
The public worship which is due to God is offered by the 
Mystical Body of Christ, that is, by its head and by its 
members. 
 
What place does the liturgy occupy in the life of the 
Church? 
The liturgy as the sacred action par excellence is the sum-
mit toward which the activity of the Church is directed and 
it is likewise the font from which all her power flows. 
Through the liturgy Christ continues the work of our re-
demption in, with and through his Church. 
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara 
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ  

    
    
 

 
 
 
 

Upcoming Collec ons /  Nadchodzące Składki  
May 10th / 10 maj - Catholic Charities / Katolicka Organizacja Charytatywna 

May 17th / 17 maj - Capital Improvement / Utrzymanie budynków parafialnych 

 
 
Baptism 
All arrangements should be made a month 
in advance by calling the parish of-
fice.  Parents and godparents are required 
to attend baptismal class before the Bap-
tism ceremony can take place.  
 
Weddings 
Weddings are celebrated on Saturday afternoons or 
any day if you wish. Arrangements should be made 
by calling the parish office.  

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

 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 

April 26th, 2015 TOTAL Weekly budget 
Budżet tygodniowy 

Over budget  
(Under budget) 

Total Sunday collection /  
Wysokość niedzielnej składki 

$2,428.60 $5,100 ($2,671.40) 

St. Helen School / 
Szkoła Św. Heleny 

$396.50   

Suggested weekly donation:   
One hour of your weekly salary.  
We thank all of our Parishioners  

and Benefactors for their continued support.  

Sugerowana niedzielna ofiara to równowartość  
jednej godziny Twojej tygodniowej pracy. 

Bóg zapłać wszystkim Parafianom  
i Ofiarodawcom za Wasze wsparcie. 
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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  
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Wszystkim obecnym i przyszłym mamom 

 składamy najserdeczniejsze życzenia 

Jest Mamo taki dzień niosący Tobie kwiaty. 
To święto Twoje Dzień Matki. 
W ten piękny majowy dzień, 
pełen wspomnień i wzruszeń, 
chcę Mamo Ci podziękować 
i spracowaną dłoń ucałować. 
Za lata dzieciństwa pięknego. 

Za uśmiech, którego w chwilach smutku mi brakowało. 
Dziękuję Ci Mamo 
za pracę Twą i trud, 

bym cieszyć się z życia mógł. 
I przez nie iść śmiało. 
Dziękuję Ci Mamo!  
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Miłować Boga ponad wszystko,  
a bliźniego swego jak siebie samego.  

 
W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus kontynuuje swoją myśl z poprzedniej niedzieli o winnym krzewie i 
latoroślach. Latorośle i winny krzew tworzą żywą jedność. Podobnie jak soki w krzewie, tak strumień 
życia i miłości płynie od Ojca do Syna, od Syna do uczniów. Do tej wspólnoty życia i miłości i my 
zostaliśmy włączeni na chrzcie świętym i powinniśmy w niej trwać. Ale jak? Gdy będziemy zachowywać 
Jego przykazania! A one streszczają się w jednym słowie: Miłość! Miłować Boga ponad wszystko, a 
bliźniego swego jak siebie samego. Pan Jezus wzywa nas do miłowania drugiego człowieka. Ponieważ 
nie ma miłości człowieka bez miłości Boga i odwrotnie – miłości Boga bez miłości człowieka, dlatego 
dzisiejsza liturgia słowa poucza nas, że najlepszym sprawdzianem miłości Boga jest otwarcie się na 
potrzeby drugiego człowieka. 
 
Dzisiejsze wezwanie Jezusa Chrystusa do miłości bliźniego jest szczególnie ważne, bo wypowiada je Pan 
Jezus na krótko przed końcem swego ziemskiego życia. Jest to wyjątek z Jego pożegnalnej mowy. To jest 
Jego ostatnia wola, testament. Jezus pragnie, abyśmy się wzajemnie miłowali na wzór Jego miłości do 
nas. A Chrystus umiłował nas do końca, bez reszty. I nasza miłość bliźniego ma być taka sama. To ma 
być miłość wszystkich bez wyjątku, nie tylko słowem, ale i czynem. Ma być delikatna i bezinteresowna. 
 
Mamy kochać wszystkich bez wyjątku niezależnie od rasy, pochodzenia czy przynależności narodowej. 
Mamy kochać nawet naszych nieprzyjaciół, choć jest to bardzo trudne. Tu nie ma żadnych wyjątków. 
Chrystus wyraźnie powiedział: wszystkich! Taka jest Jego wola, Jego życzenie. On wie najlepiej, czego 
nam w życiu potrzeba i co nam może zapewnić zbawienie. 
 
Każdy człowiek jest obrazem Boga, ma w sobie coś z Boga, dlatego ma prawo do naszej miłości. Jezus 
kochał wszystkich ludzi, bo widział w ich twarzach odbicie oblicza swojego Ojca. Za wszystkich ludzi 
oddał swoje życie na krzyżu. Dlatego miał prawo powiedzieć: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy 
ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. 
 
Bł. Matka Teresa z Kalkuty całe swoje życie poświęciła najbiedniejszym na wzór Chrystusa. Chyba 
żadna inna osoba – poza św. Janem Pawłem II – nie potrafiła w tak wiarygodny sposób ukazywać 
młodym ludziom, jak należy wypełniać chrześcijańskie przykazanie miłości do „najmniejszych z braci”. 
 
 Zaufajmy Chrystusowi i trwajmy w takiej miłości. Tylko taka miłość bliźniego doprowadzi nas do 
zjednoczenia z Bogiem już tu na ziemi, do miłości Boga ponad wszystko, abyśmy mogli zasłużyć sobie na 
pełne z Nim zjednoczenie w wieczności. 

 
 

Ks. Franciszek Florczyk 
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Rok Sakramentów  
Lipiec 2014 - Czerwiec 2015 KĄCIK KATECHIZMOWY 

 
Co oznacza Amen, który kończy nasze wyznanie wia-
ry? 

Słowo hebrajskie Amen, które kończy także ostatnią 
księgę Pisma Świętego, niektóre modlitwy Nowego Te-
stamentu i liturgiczne Kościoła, oznacza wypowiedze-
nie naszego wiernego i całkowitego "tak", na wyznaną 
przez nas wiarę, przez powierzenie się całkowicie Te-
mu, który jest ostatecznym "Amen" (Ap 3,14): Jezusowi 
Chrystusowi.. 
 
Co to jest liturgia? 

Liturgia jest celebrowaniem misterium Chrystusa, w 
szczególności Jego Misterium Paschalnego. Uważa się 
ją za wypełnianie kapłańskiej funkcji Jezusa Chrystusa. 
W niej przez znaki dostrzegalne wyraża i dokonuje się 
uświęcenie człowieka, a Mistyczne Ciało Jezusa Chry-
stusa, to jest Głowa ze swymi członkami, sprawuje peł-
ny kult publiczny należny Bogu.  

Jakie miejsce zajmuje liturgia w życiu Kościoła? 

Liturgia, która jest czynnością świętą w najwyższym 
stopniu, stanowi szczyt, do którego zmierza działalność 
Kościoła, i zarazem jest źródłem, z którego wypływa 
cała jego moc. Przez liturgię Chrystus kontynuuje w 
swoim Kościele, z Kościołem i przez Kościół dzieło na-
szego odkupienia. 

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 so-
bie 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 10th, 2015: 6th Sunday of Easter   Page  11

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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: 
 

„Bóg nas kocha. Nie możemy bać się 
Go kochać. Wiarę wyznajemy 

naszymi ustami i naszym sercem, 
poprzez słowa i poprzez miłość„ 

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

Święty tego tygodnia... 
 
Izydor urodził się w Madrycie ok. 1080 r. Pochodził z ubogiej, ale 
szczerze religijnej rodziny, która z niewiadomych przyczyn przeniosła się 
na wieś. Bieda w domu zmusiła Izydora jako młodzieńca do pracy w 
charakterze parobka u zamożnego sąsiada, Jana Vargasa. Z tego czasu 
pochodzi piękna legenda: oskarżono Izydora, że za mało pracuje, a za 
wiele się modli. Zdziwiło to gospodarza, u którego pracował, gdyż 
zawsze powierzone mu prace były na czas dobrze wykonane. Postanowił 
jednak podpatrzeć. Ujrzał Izydora zatopionego w modlitwie i anioła, 
który za niego wykonywał orkę.  
Po pewnym czasie Izydor ożenił się i wraz ze swoją małżonką, bł. Marią 
Toribia, przeniósł się do Madrytu. Tu żona porodziła mu syna. Kiedy 
Arabowie zajęli Madryt, Święty był zmuszony go opuścić. Rychło 
wszakże do niego powrócił, kiedy miasto zostało odbite z rąk Arabów. 
Izydor zasłynął z pobożności, z ducha pokuty i z uczynków miłosierdzia.  
 
Św. Izydor Oracz doznaje szczególnej czci w Madrycie, gdzie w jego 
uroczystość urządza się wspaniałe celebry w kościołach oraz festyny na 
ulicach. Także w Polsce jako patron rolników 
doznawał kiedyś wielkiej czci.  
 
W ikonografii Święty przedstawiany jest z atrybutami 
nawiązującymi do wydarzeń w jego życiu. Są nimi: 
Anioł, który orze podczas modlitwy Świętego, pług 
zaprzężony w dwa woły, kłosy, laska, spod której 
wypływa źródło, różaniec.  

Zapraszamy wszystkich  

do udziału 

 w polskich “Majówkach” 

w każdą sobotę po Mszy Św  

o 8 rano w kaplicy  

św. Judy Tadeusza,  

a w niedziele po Mszy Św. 

 o godz. 10:30 a.m. 


