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MASSES:

Schedule of Services
Plan Posługi Duszpasterskiej

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 Lent, Sunday, March 13, 2016, NIEDZIELA; V Niedziela Wielkiego Postu
7:30 AM - Za Parafian; † Katarzyna, Karol Kozioł
9:00 AM - For Parishioners; † Josephine, John Majka; † Andrzej Dzielski 27th death anniversary req by
daughter
10:30 AM – Za Parafian; Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Nieustającej Pomocy za otrzymaną
łaskę i o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla Zenona;
Śp. † Józef Kusior; † Edward Molczyk; † Zofia Dymała; † Wiesław Abramowicz Msza Św. Gregoriańska;
† Józef Nicpon; † Jan, Stefania Cwik rocznica śmierci z intencji córki z rodziną; † Artur Kozłowski 10
rocznica śmierci
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory; † Józef Nicpon req by Ed Sroka; † Eleanor Pauletti death
anniversary and Birthday remembrance
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church;

Monday, March 14, 2016, PONIEDZIAŁEK:
7AM For Poor Souls in Purgatory; † Wiesław Abramowicz Msza Św. Gregoriańska;
† Joseph Trella - 1 year death anniversary
Tuesday, March 15, 2016, WTOREK:
7AM † Wiesław Abramowicz Msza Św. Gregoriańska
Wednesday, March 16, 2016, ŚRODA:
7 AM † Wiesław Abramowicz Msza Św. Gregoriańska;
Thursday, March 17, 2016, CZWARTEK: St. Patrick
7 AM † Wiesław Abramowicz Msza Św. Gregoriańska; † Patricia Pytel req by family; Health and Birthday
blessings for Lesia
Friday, March 18, 2016, PIĄTEK:
7 AM † Wiesław Abramowicz Msza Św. Gregoriańska
Saturday, March 19, 2016, SOBOTA: St. Joseph
8 AM † Wiesław Abramowicz Msza Św. Gregoriańska; † Józefa Wons
6th Sunday of Lent, Sunday, March 20, 2016, NIEDZIELA; VI Niedziela Wielkiego Postu
7:30 AM - Za Parafian; † Katarzyna, Karol Kozioł
9:00 AM - For Parishioners; † Josephine, John Majka; † Józef Nicpon; Birthday blessings for Fr. Frank;
For Holy Name Family Club members both living and deceased
10:30 AM – Za Parafian; Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Nieustającej Pomocy za otrzymaną
łaskę i o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla Zenona;
Śp. † Józef Kusior; † Edward Molczyk; † Zofia Dymała; † Wiesław Abramowicz Msza Św. Gregoriańska;
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory;
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church;
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If you have any doubts at all as to whether your past sins are forgivable, then read today’s gospel
passage again and again. There are many people who are haunted by what they did in the past.
Haunted and convinced that even the merciful God can’t overlook their former evil actions. Often,
this condition persists - even unto despair - because people have a tendency to commit some sins
over and over again. And yet God puts up with us so patiently, because He knows us and knows
what we are made of.
In the gospel reading today an anonymous woman is caught in the act of adultery. We are given none
of the lurid details, nor are we told what happened to the man in the affair. At any rate, this woman is
caught by a group of religious “purists” who seize her and use her to put Jesus on the spot. If he is
lenient to the woman, they will accuse him of ignoring the strict laws against adultery. If Jesus is
strict about her punishment, then they will denounce him as an unfeeling fraud. It’s a lose-lose
situation for both Jesus and the unfortunate woman.
But Jesus knows the essence of the law. He knows that, if anyone is to denounce and punish another
for adultery, that person better be righteous before God; the law leaves no wiggle room for
hypocrisy. “Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her.” We are
secretly delighted to see the accusers slink off one by one, beginning with the elders. Only one man
is left, Jesus – and, for the record, he truly is righteous and without sin. The shamed woman may
have sensed that now she was in for it, but, as usual with Jesus, that is not what happens. He looks at
her and simply says he will not condemn her.
What must she have thought then? She knew she was guilty
of grievous sin before the Law, but this one truly moral man
refused to turn on her.
She did not need any further warning about sinning no more.
She had experienced divine mercy, overwhelming divine
mercy, in that moment. From that point on, she must have
become a different person. Still loving, of course, but with an
entirely different and wonderful feeling about true love. This
Jesus is really something; he can change our lives with a
forgiving smile.
Come then and experience God’s forgiveness in the
Sacrament of Reconciliation on Tuesday, March 22nd at
7pm. There will be additional priests to help us to celebrate
God’s loving mercy toward each of us.

Page 4

S .H

P

Easter Flowers
Help to beautify the sanctuary by volunteering to
provide flowers this Easter and memorialize those
special people in your life. An appropriate donation
for holiday flowers is $20- $25 or more. Flowers
may be given in honor, memory, or in thanksgiving
of a loved one. The name od a loved will be written
on the ornament and placed in a flower pot.
Envelopes are available at the
church. Please return the
envelopes on Sunday, March
20th during second collection.

STATIONS OF THE CROSS
Friday 7 p.m. Bilingual

On Sunday, May 22nd we would like to celebrate a
Birthday of St. John Paul II. At the same time our
Pastor is celebrating his 35th Anniversary of
Priesthood.
In order to have a successful celebration we need
your help. Our first organizing committee meeting
will take place on Wednesday, March 16th at 7pm in
the rectory meeting room. See you there.

W niedzielę 22 maja po raz kolejny chcemy wspólnie
świętować rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II.
Również w tym samym czasie przypada 35 rocznica
Święceń Kapłańskich naszego Ks. Proboszcza.
Aby przygotować te da wydarzenia potrzebujemy
waszej pomocy. Spotkanie organizacyjne odbędzie się
we środę, 16 marca o godzinie 7 wieczór w Sali na
plebanii. Zapraszamy

God has caressed us with his mercy. Let us
bring God’s tender caress to others, to those
who are in need. Small gestures of love, of
tenderness, of care, make people feel that the
Lord is with us. This is how the door of
mercy opens.

March 13th, 2016: 5th Sunday of Lent

Page 6

S .H

P

Lenten Confession
Tuesday, March 22nd - 7pm - 8pm

Overseas: Colombia
Forced to flee from their home because of
conflict in Colombia, Maria and her family
experienced firsthand how it feels to be
strangers in a new place. The CRS Borderlands
project helped them to acquire a small piece of
land and is training young people like Maria to
become leaders in the coffee industry.
Archdiocese of Chicago
While 75% of Rice Bowl donations go to 100
countries overseas, the remaining 25% stays
within the Archdiocese of Chicago, supporting
local projects that animate the values of
Catholic Relief Services within our own
communities. Applications for CRS Rice Bowl
Grants are due April 30, 2016. Contact Bethany
Collins at becollins@archchicago.org or 312534-8115 to learn more
Rice Bowls and the companion Lenten
Calendars are available in the lobby of our
church. Then, immediately following Easter,
return the rice bowls to the church with your
donations.

We are in need of a few willing parishioners (women and men) to sign up to take part in the symbolic foot
washing on Holy Thursday. A sign up list is in the vestibule of the church.

Zapraszamy kilku chętnych parafian (kobiety i mężczyzn) do zapisania się do
symbolicznego obmycia nóg w Wielki Czwartek. Lista do zapisu znajduje się w
przedsionku kościoła. Prosimy o zapisy.

March 13th, 2016: 5th Sunday of Lent

Debt Reduction
Spłata Długu
Goal / Cel

Thank you!

Raised / Zebrano

CATECHISM CORNER
What is the office confided to a Bishop in a
particular Church?
The bishop to whom the care of a particular Church is
entrusted is the visible head and foundation of unity
for that Church. For the sake of that Church, as vicar
of Christ, he fulfills the office of shepherd and is
assisted by his own priests and deacons.
What is the effect of ordination to the priesthood?
The anointing of the Spirit seals the priest with an
indelible, spiritual character that configures him to
Christ the priest and enables him to act in the name of
Christ the Head. As a co-worker of the order of
bishops he is consecrated to preach the Gospel, to
celebrate divine worship, especially the Eucharist
from which his ministry draws its strength, and to be
a shepherd of the faithful.
How does a priest carry out his proper ministry?
A priest, although ordained for a universal mission,
exercises his ministry in a particular Church. This
ministry is pursued in sacramental brotherhood with
other priests who form the “presbyterate”. In
communion with the bishop, and depending upon
him, they bear responsibility for the particular
Church.

Outstanding Archdiocesan Bills for this Fiscal Year
July 1, 2015 - June 30, 2016
Niezapłacone rachunki Archidiecezjalne
za rok fiskalny
1 lipiec 2015 do 30 czerwiec 2016

July / Lipiec
August / Sierpień
September / Wrzesień
October / Październik
November / Listopad
December / Grudzień
January / Styczeń
February / Luty
March / Marzec

$ 8,074.00
$ 8,075.00
$ 9,058.00
$ 7,908.00
$ 7,908.00
$ 7,908.00
$ 7,908.00
$ 7,908.00
$ 8,347.90

Total
Paid / Zapłacono

$65,186.90
$44,782.00

To be paid / Do zapłacenia

$20,404.90

Holy Thursday Pilgrimage
After the Holy Thursday Mass of the Lord’s Supper on March 24th, we will board a bus and visit a
few churches in the neighborhood. If you would
like to join us, there are tickets available after
Masses on Sunday or in the parish office. The cost
per person is only $10. Tickets will be on sale until March 20th.

Pielgrzymka Wielkoczwartkowa
W Wielki Czwartek bezpośrednio po Mszy Świętej
Wieczerzy Pańskiej udamy się z pielgrzymką do
kilku kościołów w Chicago. Powrót przewidziany
jest na około 11 p.m. Chętnych prosimy o zakup
biletów po Mszach Św. lub w
biurze parafialnym. Koszt $10
od osoby. Prosimy o zakup
biletów do 20 marca.
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
March 6, 2016
Total Sunday collection /
Wysokość niedzielnej składki

TOTAL

Weekly budget
Budżet tygodniowy

Over budget
(Under budget)

$1,685.47

$5,100

($3,414.53)

$469.50

St. Helen School /
Szkoła św. Heleny

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.

Upcoming Collections / Nadchodzące Składki
March 20th / 20 marzec - Easter Flowers / Kwiaty na Święta

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

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.

Śluby udzielane są w soboty lub w inne dni tygodnia, Weddings
jeżeli ktoś ma takie życzenie. Po więcej informacji Weddings are celebrated on Saturday afprosimy o kontakt z biurem parafialnym.
ternoons or any day if you wish. Arrangements should be made by calling the parish office.

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

REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH
FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII ŚW. HELENY
_______________________________________________________________________________
First & Last Name / Imię i Nazwisko
_______________________________________________________________________________
Address / Adres
_______________________________________________________________________________
City / Miasto
Zip Code / Kod Pocztowy
________________________________________________________________________________________
Phone / Telefon
e-mail

March 13th, 2016: 5th Sunday of Lent

Wyjątkowo dramatyczny jest opis z dzisiejszej Ewangelii. Przyłapanie jawnogrzesznicy
na „gorącym uczynku” stawia bohaterów tamtego zdarzenia w niezręcznej sytuacji. Z
jednej strony - w myśl starotestamentalnego prawa - Izraelici ze spokojnym
sumieniem mogli jej oddać sprawiedliwość. Za podobny czyn przewidziano w prawie
karę ukamienowania. Z drugiej strony w całym tym zdarzeniu kryła się potworna
niesprawiedliwość. Oto bowiem sędziowie jednocześnie byli oskarżonymi i
winowajcami. Różnie próbuje się interpretować postawę Jezusa Chrystusa. Niektórzy
mówią, że pisał na ziemi palcem, by odnowić zmurszałą ludzką pamięć.
Przecież ci, którzy przyprowadzili do Chrystusa grzesznicę, zupełnie zapomnieli o
swoich grzechach. Wystarczyło na ziemi napisać kilka słów. Aby niektórym
przypomnieć niechlubne momenty życia, Jezus posłużył się jakimś imieniem, może
nazwą miejsca albo datą. Reakcja była piorunująca. Ci, którzy z wielką pewnością
siebie dochodzili sprawiedliwości i w „świętym uniesieniu” domagali się kary śmierci stopniowo opuszczali tę dziwną salę sądową. Prokuratorzy zaczynali kruszeć.
W historii z dzisiejszej Ewangelii - paradoksalnie - nie tylko chodzi o obronę tej biednej
kobiety. Na pierwszy rzut oka rzuca się taki właśnie wniosek: Chrystus lituje się nad
nią i ratuje jej reputację za pomocą sprytnej sztuczki. Jednak w gruncie rzeczy - może
nawet bardziej niżby się zdawało - Zbawicielowi chodzi o tych biednych ludzi. Jeśli
kogoś ratuje - to w większym stopniu ich zatracone dusze niż jej. Przecież ona znała
ciężar swojej winy. Musiała żałować, skoro wyszła zwycięsko z tej przedziwnej
konfrontacji - usłyszała zbawienne słowa: idź i nie grzesz więcej. Być może w swym
sercu
wzbudziła
oczyszczający
akt
żalu
już
wtedy,
kiedy
ją
złapali.
Inaczej było ze „strażnikami sprawiedliwości”. Oni nie mieliby szans na przejrzenie,
gdyby nie Boska pedagogia. Zachowywali się jak typowi tropiciele zła: nie dlatego
wytykali nieprawość, że się nią brzydzili, ale dlatego, że tak było wygodniej. Dzięki
swemu zacietrzewieniu odwracali swój wzrok ku słabości innych i mieli spokój
sumienia.
Nie
musieli
się
zajmować
swoimi
grzechami.
Tekst Ewangelii o cudzołożnicy nie powinien
także zamykać oczu na grzech innych. Byłoby
nieporozumieniem uciekać przed hipokryzją do
granic kompromisu ze złem. Każdy chrześcijanin
w sumieniu może dostrzec takie sytuacje, w
których nie można pozostawać biernym. Przy
rozstrzyganiu
codziennych
dylematów,
jak
zachować się wobec słabości i grzechów wokół
siebie, warto uwzględnić starożytną zasadę:
Cokolwiek czynisz, patrz końca. Mamy prawo
reagować, ale u podstaw naszego działania nie
może chodzić o niecne intencje. Dobro Kościoła i
osobiste korzyści bliźnich są najważniejsze.
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ROZKŁAD WIELKIEGO
TYGODNIA I ŚWIĄT
WIELKI CZWARTEK
Msza Święta Wieczerzy Pańskiej - 7 p.m.
(dwujęzyczna)
Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciemnicy
8 p.m. – 11p.m.
WIELKI PIĄTEK
Droga Krzyżowa - 6 p.m.
Nabożeństwo Męki Pańskiej - 7:00 p.m.
Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie
Pańskim - 8 p.m. – 11 p.m.
WIELKA SOBOTA
Adoracja przy grobie od godziny 8 a.m. - 3 p.m.
Poświęcenie pokarmów o godz. 10 a.m., 11 a.m.,
12 w południe i 1 p.m.
Uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej - 7 p.m.
(dwujęzyczna)
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO
Procesja Rezurekcyjna i Msza Święta - 6 a.m.
Msza Św. Zmartwychwstania Pańskiego -10:30
a.m.
(Uwaga! Nie ma Mszy o godzinie 7:30 a.m.
i 6 wieczór)

Kwiaty na Święta
Akcja Miska Ryżu
Za granicą: Kolumbia
Zmuszony do ucieczki z domu z powodu konfliktu
w Kolumbii, Maria i jej rodzina doświadczyła na
własnej skórze, jak to jest być obcym w nowym
miejscu. Projekt CRS Borderlands pomógł im
zdobyć kawałek ziemi i jest szkolenie młodych
ludzi, takich jak Maria stać się liderami w branży
kawowej.
Kalendarze i skarbonki są dostępne w przedsionku
kościoła. Zachęcamy aby je zabrać ze
sobą do domu i zbierać nasze datki w
czasie całego Wielkiego Postu.

Prosimy pomóc nam upiększyć nasz kościół
na Święta Wielkanocne. Specjalne koperty są
dostępne w kościele na których można
wypisać
imię
osoby
zmarłej,
w
podziękowaniu za lub za osobę żyjącą.
Odpowiednią kwotą za kwiaty będzie ofiara
$20 - $25 lub więcej. Imię bliskiej osoby
zostanie wypisane na karteczce, a ona
zostanie zamieszczona w donicy z kwiatkiem.
Prosimy o zwrot kopert w
najbliższą niedzielę 20 marca
podczas drugiej składki.
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KĄCIK KATECHIZMOWY
Jaki jest urząd biskupa w powierzonym mu
Kościele partykularnym?
Biskup, któremu powierzony został Kościół
partykularny,
jest
widzialnym
znakiem
i
fundamentem jedności Kościoła, w którym jako
wikariusz Chrystusa pełni misję pasterską,
wspierany przez swoich prezbiterów i diakonów.
Jakie są skutki święceń prezbiteratu?
Namaszczenie
Duchem
Świętym
naznacza
prezbiterów szczególnym i niezatartym znamieniem
i wskutek tego upodabnia ich do Chrystusa Kapłana,
tak iż mogą działać w osobie Chrystusa Głowy. Jako
współpracownicy biskupa są wyświęcani, aby głosić
Ewangelię, sprawować kult Boży, zwłaszcza
Eucharystię, skąd czerpie moc cała ich posługa, i
być pasterzami wiernych.

ROZKŁAD NABOŻEŃSTW
WIELKOPOSTNYCH
DROGA KRZYŻOWA

Piątek o godzinie 7 p.m. w dwóch językach

GORZKIE ŻALE
Niedziela po Mszy Św. o godzinie 10:30 p.m.

Spowiedź
Wtorek, 22 marzec - 7pm - 8pm

W jaki sposób prezbiter wykonuje swą posługę?
Chociaż na mocy sakramentu święceń każdy
prezbiter uczestniczy w powszechnym posłaniu,
wykonuje jednak swą posługę w Kościele
partykularnym, w braterstwie sakramentalnym z
innymi prezbiterami, z którymi tworzy jedno
prezbiterium w diecezji, i w zależności od biskupa i
w komunii z nim jest odpowiedzialny za Kościół
partykularny.

W najbliższą niedzielę, 20 marca
Zarząd Rycerzy Kolumba będzie miał
spotkanie bezpośrednio po Mszy Św. o
godzinie 10:30 w salce na plebanii.

Papież Franciszek na Twitterze:
Bóg okazał nam czułość przez swoje
miłosierdzie: nieśmy zawsze ten gest czułości
innym – tym, którzy jej potrzebują. Drobne gesty
miłości, czułości i troski przypominają, że Pan
jest z nami: tak otwiera się Brama Miłosierdzia.

