Wniebowstąpienie Pańskie, 17 maj, 2015

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

Idźcie na cały wiat i gło cie Ewangeli
wszelkiemu stworzeniu!
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
Harriet Siller, Parish Council Chair
sthelenparishcouncil@gmail.com
Jill Anderson, Finance Council Chair
ST. HELEN SCHOOL
2347 W. Augusta Blvd.
Phone (773) 486-1055;
www.sthelenchicago.org
Mrs. Marianne Johnson, Principal

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 pi tku)
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
The Ascension of the Lord, May 17th, 2015, NIEDZIELA; Wniebowst pienie Pańskie
7:30 AM - Za Parafian; † Karol Holicz; Za wszystkie matki yjące i zmarłe
9:00 AM - For Parishioners; For all mothers both living and deceased; God’s blessings for Destiny
10:30 AM – Za Parafian; Z podziękowaniem za otrzymaną łaskę z pro bą o dalsze Błogosławieństwo Bo e i
opiekę Matki Naj więtszej dla Zenona; Za wszystkie matki yjące i zmarłe; O wyzwolenie, uzdrowienie i
łaskę Ducha więtego dla Piotra; † Robert Duniecki 7 rocznica mierci
Za dusze p. † 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
Monday, May 18, 2015, PONIEDZIAŁEK: St. John I
7AM For Poor Souls in Purgatory; For all mothers both living and deceased; † Estelle Kurtyka;
Tuesday, May 19, 2015, WTOREK:
7AM † Joseph S. Jagiello
Wednesday, May 20, 2015, RODA: St. Bernardine of Siena
7 AM Larry & Colleen Kealin wedding anniversary
Thursday, May 21, 2015, CZWARTEK: St. Christopher Magallanes
7 AM
Friday, May 22, 2015, PI TEK: St. Rita of Cascia
7 AM Arlene Jagiello Birthday blessings; O zdrowie i bł. Bo e dla Ritki
Saturday, May 23, 2015, SOBOTA:
8 AM For Jean health and birthday blessings; † Maria Adamczyk rocznica mierci
Pentecost Sunday, May 24th, 2015, NIEDZIELA; Zesłanie Ducha więtego
7:30 AM - Za Parafian; † Maria Adamczyk rocznica mierci
9:00 AM - For Parishioners; Pat and Marcela Pactanac wedding anniversary
10:30 AM – Za Parafian; Z podziękowaniem za otrzymaną łaskę z pro bą o dalsze Błogosławieństwo Bo e i
opiekę Matki Naj więtszej dla Zenona;
Za dusze p. † Franciszek Nycek; † Władysław Kania; † Mary Pawlik z intencji mę a;
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory; † Mari Erquiaga on her death anniversary req by daughter
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church;

May 17th, 2015: The Ascension of the Lord
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Jesus, I Trust in You!
In today's Gospel. Mark talks about the final appearance of the risen Christ, who before His ascension gave the
Apostles the command to go forth to proclaim the Gospel, to the whole world and all of creation. The apostles, as
ordinary, weak people, like us, trusted Christ, and tried to fulfill His command. They went into all the world and
preached the Gospel with most giving their lives for Him.
We too have to preach the Gospel of Jesus but also to live it. We trust and believe that the Risen Christ directs the
fate of the whole world, the whole of humanity and of each individual, and leads us towards the objectives set by
God. This leads to the Father's house, where there are places prepared for each of us. The idea is to live so that the
place does not go empty.
Sometimes we think that the preaching of the Gospel is a matter of the Holy Father, bishops and priests.
Meanwhile, the duty is incumbent on every baptized person. At Baptism we are all called to proclaim the Gospel.
How are we to do so? First, we must deepen our faith by reading scripture, carefully listening to the teaching of
the Church, reading the Catholic press and religious books, participating in Catholic programs. We also share this
knowledge with others, especially with loved ones. We transmit it to their children in families. We must be
apostles among our relatives and friends.
Above all, we ourselves have to live the Gospel. We are witnesses to Christ with our actions. When we try to live
the gospel, keep the commandments of God, it will become a beacon for others that will confirm their faith. Many
saints led authentically Christian lives, bringing others to Christ.
Tomorrow, May 18th, is the 95th anniversary of the birth of St. John Paul II, the Great Pope. His life led
according to the Gospel and the apostolic zeal he drew so many people to Christ and the Church. All his life he
spent serving Christ, his Church and all people. He did so with little rest, and he entrusted his work to the Mary
Immaculate, with the famous Apostolic motto - Totus Tuus – Totally Yours. He was a great apostle of mercy and
hope.
In the penultimate pilgrimage to his homeland, in 1999, Pope John Paul II said: "Today the world needs hope and
is searching for hope! But does not the tragic history of our century, with its wars, its criminal totalitarian
ideologies, its concentration camps and gulags, make it easy for us to yield to the temptation of discouragement
and despair? Pascal once wrote that man’s knowledge of his own misery leads him to despair (cf. Pensées, 75). In
order to discover hope, we need to lift our gaze on high. Only the knowledge of Christ, Pascal adds, sets us free
from despair, since in him we realize not only our misery but also our grandeur…The truth about God’s love
sheds light also on our quest for truth, on our work, on the development of scholarship, on our whole culture. "
We see how greatly today's world needs hope and continues to look for hope. Hope accompanies our lives, but
Pope John Paul II reminds us that only knowledge of Christ frees us from despair and becomes a source of hope
of the world. We need to know Christ, who is the only Way, the Truth and the Life; He is our Lord and Savior.
Like St. John Paul II, let us trust God! Let's remove everything in your life what blocks our
access to God. Let us return to Him, trust Him, and remember that He so loved us that he
sent his Son to earth to save us and redeemed. He sacrificed himself for us and went to death
on the Cross, but not before he left in the Eucharist and dwelt among us, to feed us with his
Body and consolidate all the way to the Father's house. He often repeat the trust and not only
with words, but with his whole life: "Jesus, I trust in You!”

Fr. Francis Florczyk
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Catholic Family Day

Sunday, June 14
Come to Catholic Family Day at Six Flags
Great America on Sunday, June 14! The say
will begin with Mass at 10 a.m., celebrated by
the Vicar General, Rev. Ronald Hicks. Tickets
are available online by using the promo code:
CATHOLIC. Please RSVP for Mass at
strategicpastoralplan@archchicago.org and call
312-534-5316 for more information about
Catholic Family Day.

May 17th, 2015: The Ascension of the Lord
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Year of Sacraments
July 2014 - June 2015

CATECHISM CORNER
In what does the sacramental economy consist?
The sacramental economy consists in the communication
of the fruits of Christ’s redemption through the celebration
of the sacraments of the Church, most especially that of the
Eucharist, “until he comes” (1 Corinthians 11:26).
In what way is the Father the source and the goal of the
liturgy?
Through the liturgy the Father fills us with his blessings in
the Word made flesh who died and rose for us and pours
into our hearts the Holy Spirit. At the same time, the
Church blesses the Father by her worship, praise, and
thanksgiving and begs him for the gift of his Son and the
Holy Spirit.
What is the work of Christ in the liturgy?
In the liturgy of the Church, it is his own paschal mystery
that Christ signifies and makes present. By giving the Holy
Spirit to his apostles he entrusted to them and their successors the power to make present the work of salvation
through the Eucharistic sacrifice and the sacraments, in
which he himself acts to communicate his grace to the faithful of all times and places throughout the world.

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 17th, 2015: The Ascension of the Lord
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
May 10th, 2015
Total Sunday collection /
Wysoko ć niedzielnej składki
Catholic Charities /
Katolicka Organizacja Charyt.

TOTAL

Weekly budget
Budżet tygodniowy

Over budget
(Under budget)

$1,952.76

$5,100

($3,147.24)

$644.50

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

Individual donation from
Angie & Stanley Chraca - $2,000
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 17th / 17 maj - Capital Improvement / Utrzymanie budynków parafialnych
May 24th / 24 maj - Energy Needs / Użyteczności

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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ST. HELEN PARISH

Yard Sale
Saturday, May 30, 2014 / Sobota, 30 maj 2014
10 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.

„Yard Sale” (Kiermasz Rozmaito ci) w naszej parafii odbędzie się 30 maja.
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.

May 17th, 2015: The Ascension of the Lord

Month’s Mind Mass
for Cardinal George and
Galero Raising

Sunday, May 17
All are invited to a Mass on the one-month
anniversary of the death of Francis Cardinal
George, OMI, Archbishop Emeritus of Chicago.
This Mass will be celebrated on Sunday, May 17, at
5:15 p.m., at Holy Name Cathedral, State and
Superior Streets in Chicago. No tickets are required
for this Mass. Rev. Msgr. Daniel Mayall, Rector of
Holy Name Cathedral, will be the main celebrant
and homilist. During this Mass, Cardinal George's
galero, the wide-brimmed, tasseled red hat, will be
raised to the Cathedral ceiling, joining the galeri of
the other Cardinals of the Archdiocese of Chicago.
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St. Helen Parish
Catholic Annual Appeal
2015 Report
Amount
pledged /
Wysoko ć

Amount Paid /
Kwota

Thank you for your donations
Bóg zapłać za Wasz hojno ć

Congratulations to 7th grade students, Marta Bondarenko and Alessandro Beltran
for placing as finalists in the city-wide writing competition "Do the Write Thing".
The students and their families were recognized at a dinner at UIC. Alessandro
was chosen as one of the ten finalists out of a field of over one thousand entries.
Eleven students were recently inducted into the National Jr. Honor Society at St. Helen.
Grade 6
Veroncia Carstens
Martina Garbutt
Giavanna Javan
Brianna Perez
Jon Perkins
Danna Pichay
Fatima Williams
Grade 7
Alessandro Beltran
Tony Davenport
Maggie O'Malley
Aaron Trinidad
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Jezu, ufam Tobie!
W dzisiejszej Ewangelii w. Marek opowiada o końcowym ukazaniu się Jezusa Zmartwychwstałego, który przed
swoim Wniebowstąpieniem daje Apostołom polecenie, aby szli głosić Ewangelię, „na cały wiat i wszelkiemu
stworzeniu”. Apostołowie, jako zwykli, słabi ludzie, podobni do nas, zaufali Chrystusowi, zawierzyli Mu i
wypełnili Jego polecenie. Poszli na cały wiat głosić Ewangelię i oddali za Niego swoje ycie.
My tak e mamy głosić Ewangelię Jezusa i żyć nią. Mamy ufać i wierzyć, e Chrystus Zmartwychwstały
kieruje losami całego wiata, całej ludzko ci i ka dego z osobna, i prowadzi nas ku celom wyznaczonym przez
Boga. Prowadzi do domu Ojca, gdzie jest mieszkań wiele, gdzie jest przygotowane mieszkanie dla ka dego z nas.
Chodzi o to, by tak yć, aby to mieszkanie nie zostało kiedy puste.
Czasem nam się wydaje, e głoszenie Ewangelii to sprawa Ojca więtego, biskupów i kapłanów. Tymczasem ten
obowiązek spoczywa na ka dym ochrzczonym. Na chrzcie więtym wszyscy zostali my powołani do głoszenia
Ewangelii. Jak to mamy czynić? Najpierw sami musimy pogłębiać naszą wiarę przez czytanie Pisma więtego,
uwa ne wsłuchiwanie się w nauczanie Ko cioła, czytanie prasy katolickiej i ksią ek religijnych, słuchanie
programów katolickich. Mamy te tą wiedzą dzielić się z innymi, zwłaszcza z najbli szymi. Mamy ją
przekazywać swoim dzieciom w rodzinach. Mamy być apostołami w ród naszych bliskich i znajomych.
Nade wszystko jednak sami mamy yć Ewangelią. Mamy wiadczyć o Chrystusie swoim postępowaniem. Gdy
będziemy się starali yć Ewangelią, zachowywać Bo e przykazania, to staniemy się dla innych wiatłem, które
utwierdzi ich w wierze. Tylu więtych swoim autentycznie chrze cijańskim yciem pociągnęło innych do
Chrystusa.
Jutro, 18-go maja, przypada 95-ta rocznica urodzin Św. Jana Pawła II, Wielkiego Papieża. On swoim
wspaniałym yciem według Ewangelii i gorliwo cią apostolską tylu ludzi pociągnął do Chrystusa i
Jego Ko cioła. Całe swoje ycie i słu enie Chrystusowi, Jego Ko ciołowi oraz wszystkim ludziom, bez reszty
zawierzył Maryi Niepokalanej, z tym znanym zawołaniem – TOTUS TUUS – CAŁY TWÓJ. Był wielkim
apostołem miłosierdzia i nadziei.
W przedostatniej pielgrzymce do swojej ojczyzny, Polski w 1999 roku, Papie Jan Paweł II powiedział:
„ wiat potrzebuje dzi nadziei i szuka nadziei!”. „Czy dramatyczna historia naszego stulecia:
wojny, zbrodnicze ideologie totalitarne, obozy koncentracyjne i gułagi – nie skłania raczej do
ulegania pokusie zniechęcenia i rozpaczy?”. I odpowiadał za Pascalem: „Dopiero poznanie
Chrystusa wyzwala od rozpaczy, bo w Nim poznajemy nie tylko nasz nędzę, ale i nasz
wielko ć”. Prawda o „Bogu Miło ci” – mówił Papie – staje się źródłem nadziei wiata,
rzuca także wiatło na poszukiwanie prawdy, na pracę nad rozwojem nauki i kultury”.
Widzimy, jak bardzo dzisiejszy wiat potrzebuje nadziei i szuka nadziei. Nadzieja
towarzyszy naszemu yciu, ale zobaczmy, w jakim kierunku Jan Paweł II odczytuje nadzieję.
Mówi – dopiero poznanie Chrystusa wyzwala od rozpaczy i staje się ródłem nadziei wiata.
Człowiek potrzebuje poznania Chrystusa, który jest jedyną Drogą, Prawdą i yciem, jest
naszym Panem i Zbawicielem.
Jak w. Jan Paweł II, zaufajmy Bogu! Usuńmy wszystko w swoim yciu co blokuje nam dostęp do Boga.
Powróćmy do Niego, zaufajmy Mu i pamiętajmy, e On nas tak umiłował, i posłał na ziemię swojego Syna, aby
nas zbawił i odkupił. On po więcił się za nas i poszedł na mierć krzy ową, ale przedtem zostawił się w
Eucharystii i zamieszkał w ród nas, aby nas karmić swoim Ciałem i umacniać na drodze do domu Ojca. Jemu
zaufajmy i często powtarzajmy nie tylko słowami, ale całym swoim yciem: „Jezu, ufam Tobie!”.

Ks. Franciszek Florczyk
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KĄCIK KATECHIZMOWY

Rok Sakramentów
Lipiec 2014 - Czerwiec 2015

Na czym polega ekonomia sakramentalna?
Ekonomia sakramentalna polega na udzielaniu
owoców odkupienia Chrystusa w celebracji liturgii
sakramentalnej Ko cioła, zwłaszcza Eucharystii.
W jaki sposób Bóg Ojciec jest źródłem i celem
liturgii?
W swoim Synu, który dla nas przyj ł ciało, umarł i
zmartwychwstał, Bóg napełnia nas swoimi błogosławieństwami i przez nie rozlewa w naszych sercach Ducha więtego. W tym samym czasie Kociół błogosławi Ojca przez adorację, uwielbienie i
dziękczynienie i prosi Go, by zesłał dar swojego
Syna i Ducha więtego.
Jakie jest dzieło Chrystusa w liturgii?
Chrystus oznacza i urzeczywistnia w liturgii Kocioła przede wszystkim swoje Misterium Paschalne. Udzielaj c Apostołom Ducha więtego, powierzył im i ich następcom władzę, aby sprawowali
dzieło zbawienia przez Ofiarę eucharystyczn i
sakramenty, przez które teraz udziela swojej łaski
wiernym wszystkich czasów i na całym wiecie.

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.

May 17th, 2015: The Ascension of the Lord

Page 11

wi ty tego tygodnia…
Rita należy do najbardziej popularnych więtych na wiecie. Urodziła się około 1380 r. w
rodzinie ubogich górali w Rocca Porena, niedaleko Cascii (Umbria) jako jedyne dziecko.
Według podania miała być dzieckiem wymodlonym przez pobożnych rodziców. Na chrzcie
otrzymała imię Małgorzata (Rita jest jego zdrobnieniem). Na życzenie rodziców wyszła za
m ż. Zwi zek ten był jednak bardzo nieudany. Porywczy, brutalny m ż był powodem wielu
jej dramatów. Rita znosiła swój los z anielsk cierpliwo ci . M ż Rity zgin ł zabity w
porachunkach zwa nionych rodów. Rita jako trzydziestokilkuletnia wdowa wst piła do
zakonu augustianek, które miały swój klasztor w Cascii. Ponieważ była analfabetk , została
przyjęta do sióstr "konwersek", które były przeznaczone do codziennej posługi w klasztorze.
Zmarła na gruźlicę 22 maja 1457 r. w Cascii. Tam jej nienaruszone ciało spoczywa do dzi .
Sanktuarium więtej, obejmuj ce jej rodzinny dom w Rocca Porena oraz klasztor i ko ciół w Cascii, w którym
została pochowana, jest miejscem tłumnych pielgrzymek. w. Rita jest patronk w sprawach trudnych i
beznadziejnych. Jest opiekunk wielu dzieł charytatywnych i bractw. W Polsce kult w. Rity jest bardzo żywy.
Szczególnym jego miejscem jest klasztor sióstr augustianek w Krakowie, gdzie w ko ciele w. Katarzyny
przechowywane s relikwie w. Rity.
W ikonografii więta przedstawiana jest w stroju zakonnym - w czarnym habicie i w białym welonie, z cierniem na
czole. Jej atrybutami s : dwoje dzieci, krucyfiks, cierń, figa, pszczoły, róża.

Zarz d Koła nr 61 Łopuszna im ks. Józefa Tischnera
przy Zwi zku Podhalan w Ameryce Północnej
Zaprasza na uroczyst Msz w. ODPUSTOW w Uroczysto ć Trójcy więtej

w niedziel 31 maja o godzinie 10:30 w ko ciele w. Heleny
Bezpo rednio po Mszy w. zapraszamy na obiad do Sali parafialnej
Donacja: 15 dolarów od osoby (dzieci i młodzież bezpłatnie)

Zapraszamy wszystkich
do udziału
w polskich “Majówkach”
w każd sobotę po Mszy w
o 8 rano w kaplicy w. Judy Tadeusza,
a w niedziele po Mszy w.
o godz. 10:30 a.m.

Papież Franciszek na Twitterze:
„Jak pi kne jest spojrzenie którym
Jezus nas obdarza - jak pełne
czuło ci. Nie traćmy nigdy wiary w
Boż cierpliwo ć i miłosierdzie„

