Zesłanie Ducha Świętego, 24 maj, 2015

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

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 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
Pentecost Sunday, May 24th, 2015, NIEDZIELA; Zesłanie Ducha Świętego
7:30 AM - Za Parafian; † Maria Adamczyk rocznica śmierci; † Ryszard Szyszko, aby Bóg przyjął go do
królestwa niebieskiego z intencji Krystyny
9:00 AM - For Parishioners; Pat and Marcela Pactanac wedding anniversary; God’s blessing for Hariett and
Gus Siller on their 30th wedding anniversary
10:30 AM – Za Parafian; Z podziękowaniem za otrzymaną łaskę z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i
opiekę Matki Najświętszej dla Zenona; O szczęśliwe rozwiązanie dla Tereni
Za dusze śp. † Franciszek Nycek; † Władysław Kania; † Mary Pawlik z intencji męża; † Izabela, Franciszek
Marszałek; † Anna, Wincenty Majchrowicz; † Mieczysław Kubicki kochany ojciec i dziadek—1 rocznica
śmierci; † Agata Piekarska kochana mama i babcia 2 rocznica śmierci i Dzień matki z intencji rodziny
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;
Monday, May 25, 2015, PONIEDZIAŁEK: Memorial Day
9AM For Poor Souls in Purgatory; God’s blessing for Hariett and Gus Siller on their 30th wedding
anniversary
Tuesday, May 26, 2015, WTOREK: St. Philip Neri
7AM † Joseph S. Jagiello
Wednesday, May 27, 2015, ŚRODA:
7 AM
Thursday, May 28, 2015, CZWARTEK:
7 AM God’s blessings for Richard Kurtyka on his Birthday
Friday, May 29, 2015, PIĄTEK:
7 AM
Saturday, May 30, 2015, SOBOTA:
8 AM
The Most Holy Trinity Sunday, May 31st, 2015, NIEDZIELA; Trójcy Przenajświętszej
7:30 AM - Za Parafian;
9:00 AM - For Parishioners; † Frank Koutnik 29th anniversary of death; † Ben Bartosik
10:30 AM – Za Parafian;
Za dusze śp. † Franciszek Nycek;
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory; † Władysław Kania
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church;

May 24th, 2015: Pentecost Sunday
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POWER OF THE HOLY SPIRIT
Pentecost, the fruit of Easter, compliments and serve the Paschal Mystery: the Passion, Resurrection and
Ascension of Christ. Today's solemnity confirms that Jesus is risen, he was elevated to the glory of the Father
and is constantly present among us.
When the day of Pentecost came, and the apostles were all filled with the Holy Spirit, people of different
nationalities heard Peter's speech about the great works of God and we celebrate this event today. The Holy
Spirit still works in the Church. We all were baptized by one Spirit. It is He who makes us pray. No one
without the help of the Holy Spirit can say, "Jesus is Lord". The Holy Spirit was sent as "forgiveness of sins."
He enables us to profess them and heals the wounds of the heart.

The Holy Spirit makes us pray
Often we have to deal with various difficulties, problems, crises, they are difficult to deal with in the absence
of prayer. We excuse ourselves saying: "I do not know how to pray, so I do not pray." In the meantime,
remember this fundamental truth, that "there are different workings but the same God who produces all of
them in everyone. " Everything starts from the call for the assistance of the Holy Spirit. The Holy Spirit is
with us and wants to help us and guide us, especially in prayer. You have to just let him to lead the praise of
the Father and of the Son and the Holy Spirit. Just let him in that.

The Holy Spirit gives us the power to repent
The Lord Jesus said to his disciples: "Peace be with you". But there is no real peace when a man is burdened
with sins and his heart is troubled by continuous anxiety. Jesus well knew that we are weak, and that even
still redeemed us by His death on the cross. We are weak, so he breathed on them and said to them, "Receive
the Holy Spirit. Whose sins you forgive, they are forgiven; if you retain, they are retained ". With these
words he gave the apostles the power to forgive sins. This power of the apostles is passed on to priests, from
generation to generation, and so it will be until the end of the world. When we proceed to the confessional to
confess our sins and repent sincerely for it and we promise to improve, then the same Christ by way of the
priest forgives us of our sins. Each confession, the sacrament of Reconciliation, is the sacrament of God's
mercy. How difficult it would be to imagine our lives without this sacrament. So we should thank God for
this great gift to us, which is confession, and be eager to use it.

Let us repeat after St. John Paul II, to the Lord: "Let
your Spirit descend! Let your Spirit descend! And
renew the face of the earth. The face of this land! ".
Let us renew through reconciliation with God and
neighbor and lead to eternal happiness. Let us ask
him about it today with a sequence of words: "Grant
to Thy faithful, dearest Lord, whose only hope is Thy
sure word, the sevenfold gifts of grace. Grant us in
life Thy grace that we, in peace may die and ever be,
in joy before Thy face. Amen. Alleluia.”

Fr. Francis Florczyk
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We invite all who are
able to help with our
Rummage Sale. On
Friday, May 29th we
need volunteers to sort
our items (from 6pm), on
Saturday from 8am we need volunteers
to help us set tables and assistance
throughout the day with selling items.

Zapraszamy wszystkich, którzy mogliby
pomóc
przy
naszym
kiermaszu
rozmaitości. W piątek od godziny 6
wieczór potrzebni są chętni do
segregowania rzeczy, w sobotę od
godziny 8 rano zapraszamy do pomocy
w ustawieniu stołów i pomocy w ciągu
dnia przy sprzedaży.

May 24th, 2015: Pentecost Sunday

Year of Sacraments
July 2014 - June 2015
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CATECHISM CORNER
How does the Holy Spirit work in the liturgy of the
Church?
The very closest cooperation is at work in the liturgy between the Holy Spirit and the Church. The Holy Spirit prepares the Church to encounter her Lord. He recalls and manifests Christ to the faith of the assembly. He makes the
mystery of Christ really present. He unites the Church to
the life and mission of Christ and makes the gift of communion bear fruit in the Church.
What are the sacraments and which are they?
The sacraments, instituted by Christ and entrusted to the
Church, are efficacious signs of grace perceptible to the
senses . Through them divine life is bestowed upon us.
There are seven sacraments: Baptism, Confirmation, Holy
Eucharist, Penance, Anointing of the Sick, Holy Orders,
and Matrimony.
What is the relationship of the sacraments to Christ?
The mysteries of Christ’s life are the foundations of what
he would henceforth dispense in the sacraments, through
the ministers of his Church.
“What was visible in our Savior has passed over into his
mysteries.” (Saint Leo the Great)

We are planning to organize “KidsFest” on
June 28th at our parking lot. We are looking
for volunteers to help with the kids’ activities.
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

If you have some spare time to dedicate to the
kids, please join us for the meeting on June
3rd at 7pm at the rectory.

28 czerwca planujemy zorganizować Festyn
dla dzieci. Potrzebujemy wolontariuszy którzy
pomogą nam w przygotowaniu tego festynu.
Zapraszamy na spotkanie organizacyjne we
środę 3 czerwca o godzinie 7 wieczór na
plebanii.
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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 Rozmaitości) w naszej parafii odbędzie się 30 maja.
Robiąc wiosenne sprzątanie odłóżcie rzeczy nie przydatne, a nadające 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.

MEMORIAL DAY OFFICE CLOSED
Monday, May 25, 2014 office will be closed. Mass at 9am.
Poniedziałek, 25 maja biuro parafialne będzie nieczynne w związku z obchodzonym w USA
Dniem Pamięci. Msza Święta o godzinie 9 rano.

Report from Mary Beth and Eileen:
Would you have guessed that Fr. Frank once wanted to study acting and star in movies? But a pivotal
conversation with Cardinal Wojtyla (the future St. John Paul II) changed everything. The future saint not
only remembered Fr. Frank’s name, but also mentioned that he had been waiting for him to enter the
seminary.
The St. John Paul II birthday celebration drew about 75 people, consisting of long-time and recent
parishioners, the Polish community, visitors from the suburbs, as well as a few neighbors who had never
been to St. Helen’s before. Everyone very much enjoyed hearing Fr. Frank’s memories of his many
encounters with the Saint, and venerating his relic (a small piece of JPII’s blood-spattered sash from the
assassination attempt).
Many thanks to the Archdiocese of Chicago Young Adult Ministry office for co-sponsoring and printing
posters and prayer cards for attendees, to Relevant Radio and the Catholic New World for publicity, and
to all those who made this event happen (Agnes, Jan, Anne, Kaitlyn, Teddy, and Ben & Pam (St. Helen’s
Young Adult Ministry)). Special thanks to Kasia’s Deli for preparing lunch and to Montrose Deli for
donating sweet Table.

May 24th, 2015: Pentecost Sunday
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
May 17th, 2015
Total Sunday collection /
Wysokość niedzielnej składki
Capital Improvement /
Utrzymanie budynków

TOTAL

Weekly budget
Budżet tygodniowy

Over budget
(Under budget)

$1,903.33

$5,100

($3,196.67)

$698.50

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 24th / 24 maj - Energy Needs / Użyteczności

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

May 24th, 2015: Pentecost Sunday
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Moc Ducha Świętego
Zesłanie Ducha Świętego, owoc Wielkanocy, jest dopełnieniem i pełnią Misterium Paschalnego: Męki,
Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia Chrystusa. Dzisiejsza uroczystość potwierdza, że Jezus
Zmartwychwstał, został wyniesiony do chwały Ojca i stale jest obecny pośród nas.
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy i Apostołowie zostali napełnieni Duchem Świętym, ludzie różnych
narodowości dzięki przemówieniu Piotra usłyszeli o wielkich dziełach Bożych i to wydarzenie trwa po dziś
dzień. Duch Święty wciąż bowiem działa w Kościele. Wszyscyśmy zostali ochrzczeni w jednym Duchu. To On
sprawia, że możemy się modlić, nikt bowiem bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć: „Panem jest
Jezus”. Duch Święty został zesłany także „na odpuszczenie grzechów”, On uzdalnia nas do ich wyznawania
– On podprowadza nas do konfesjonału. On daje siłę do nawrócenia się, obmywając, co nieświęte,
naginając, co jest harde i lecząc rany serc.

Duch Święt sprawia, że możemy się modlić
Tak często borykamy się z różnymi trudnościami, problemami, kryzysami, także i na modlitwie, a raczej z
powodu jej braku. Tłumaczymy się wtedy: „nie umiem się modlić, więc się nie modlę”. A tymczasem,
zapamiętajmy sobie podstawową prawdę, że „sprawcą wszystkiego we wszystkich” jest Duch Święty i
wszystko zaczynajmy od wezwania na pomoc Ducha Świętego. Wystarczy nieraz krótki akt strzelisty, gorące
westchnienie, czy spontaniczna, z serca płynąca, prośba przed każdą naszą pracą, a także przed modlitwą.
Duch Święty jest z nami i chce nam pomagać i nami kierować, zwłaszcza na modlitwie. Trzeba Mu tylko
pozwolić się poprowadzić ku uwielbieniu Ojca i Syna wraz z Duchem Świętym. Pozwólmy Mu tylko na to.

Duch Święt daje nam moc do nawrócenia
Pan Jezus rzekł do swoich uczniów: „Pokój wam”. Nie ma jednak prawdziwego pokoju, gdy człowiek jest
obarczony grzechami i w jego sercu jest ciągły niepokój. Pan Jezus dobrze wiedział, jak jesteśmy słabi i że
choć nas odkupił przez swoją śmierć na krzyżu, to my będziemy ulegać słabościom i grzechom, dlatego
tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Tymi słowami dał Apostołom władzę odpuszczania grzechów. Ta
władza z apostołów przeszła na kapłanów, z pokolenia na pokolenie, i tak będzie aż do końca świata. Kiedy
więc przystępujemy do konfesjonału, wyznajemy swoje grzechy i za nie szczerze
żałujemy i chcemy się poprawić, to wtedy sam Chrystus przez kapłana odpuszcza
nam grzechy. Każda spowiedź, to sakrament pojednania, sakrament Bożego
miłosierdzia. Jakże trudno byłoby sobie wyobrazić nasze życie bez tego sakramentu.
Powinniśmy więc Bogu dziękować za ten wielki dla nas dar, jakim jest spowiedź, i
chętnie z niego korzystać.
Z ufnością wołajmy, za Św. Janem Pawłem II, do Pana: „Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Niech odnowi nas
przez pojednanie się z Bogiem i bliźnimi i doprowadzi do szczęścia wiecznego.
Prośmy Go o to słowami dzisiejszej sekwencji: „Daj Twoim wierzącym, w Tobie
ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj
szczęście bez miary”.
Ks. Franciszek Florczyk
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KĄCIK KATECHIZMOWY

Rok Sakramentów
Lipiec 2014 - Czerwiec 2015

Jak działa Duch Święty w liturgii w odniesieniu
do Kościoła?
Duch Święty i Kościół współdziałają z sobą w liturgii. Duch Święty przygotowuje Kościół na spotkanie ze swoim Panem; przypomina i ukazuje
Chrystusa wierze zgromadzenia; uobecnia i spełnia zbawcze dzieło Chrystusa; jednoczy Kościół z
życiem i posłaniem Chrystusa i sprawia, by owocował dar komunii w Kościele.
Co to są i jakie są sakramenty?
Sakramenty są widzialnymi i skutecznymi znakami
łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi, przez które jest nam udzielane
życie Boże. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie,
Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo.
Jaki jest związek sakramentów z Chrystusem?
Misteria życia Chrystusa są podstawą tego, czego
Chrystus udziela teraz przez szafarzy swojego Kościoła w sakramentach.
To, co było widzialne w naszym Zbawicielu, przeszło do Jego misteriów (św. Leon Wielki).

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 24th, 2015: Pentecost Sunday
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Boże Ciało
W niedzielę 7-go czerwca będziemy przeżywać Boże Ciało. Zapraszamy
wszystkich w tym dniu na Msze Świętą o godzinie 10:30 a.m. po której
odbędzie się tradycyjna Procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy.
Zapraszamy dziewczynki do sypania kwiatów i chłopców z dzwonkami.
Rodziny prosimy

"Droga"to katolicki dwutygodnik dla młodzieży. Pierwszy numer ukazał się w 1995 r., a decyzja o jego wydawaniu
zapadła w Watykanie, w obecności i przy błogosławieństwie św. Jana Pawła II. Misją "Drogi"jest promowanie
wartości katolickich wśród młodzieży z wykorzystaniem mediów i pomoc w odkryciu życiowego
powołania.
Co w " Drodze" ? Społeczno-religijne tematy numerów (np. dogadać się z rodzicami, cyberprzemoc,
co to znaczy mieś swój styl, jak przeżyć spowiedź), wywiady ze znanymi ludźmi, artykuły o historii
Polski, pro-life, rozważania Ewangelii, artykuły o dojrzewaniu, odpowiedzi ekspertów (psychologa,
ginekologa, dietetyka, kapłana) na pytania czytelników a także hobby, sport, rękodzieło i inne.

"Drogę" w formie elektronicznej można już pobrać na Cyfrostudnia.pl.
Zarząd Koła nr 61 Łopuszna im ks. Józefa Tischnera
przy Związku Podhalan w Ameryce Północnej
Zaprasza na uroczystą Mszę Św. ODPUSTOWĄ w Uroczystość Trójcy Świętej

w niedzielę 31 maja o godzinie 10:30 w kościele Św. Heleny
Bezpośrednio po Mszy Św. zapraszamy na obiad do Sali parafialnej
Donacja: 15 dolarów od osoby (dzieci i młodzież bezpłatnie)

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.

Papież Franciszek na Twitterze:
„Jeżeli będziemy zachowywać się jak
dzieci Boga, wiedząc, że On nas
kocha, otrzymamy nowe życie,
wypełnione, spokojem i radością. „

