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MASSES:
Sunday: 9 a.m., 12:30 p.m. & 6 p.m. (English)
7:30 a.m. & 10:30 a.m. (Polish)
Weekday: 7:00 a.m. (English), 7:30 a.m. (Polish)
Saturday: 8:00 a.m. (Polish)
Confession: Saturday 8:30 – 9:00 a.m.
or by the appointment

MSZE ŚWI TE:
Niedziela: 7:30 a.m. i 10:30 a.m. (polska)
9 a.m., 12:30 p.m. i 6 p.m. (angielska)
W tygodniu (od poniedziałku do piątku)
7:00 a.m. (angielska) 7:30 a.m. (polska)
Sobota: 8:00 rano (polska)
Spowiedź: Sobota 8:30 – 9:00 a.m. lub na umówienie

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE W. W TYGODNIU
Sunday, April 21, 2013, 4th Sunday of Easter / IV Niedziela Wielkanocna
7:30 AM Za Parafian; † Stanisław Stokłosa Msza w. Gregoriańska; † Zdzisław Data 18-ta rocznica
mierci; † Genowefa Obrochta
9:00 AM For parishioners; † Henry Byrski 13th death anniversary req by Byrski family; † Susie Seranilla
90 days after death req by M. Stachrowsky
10:30 AM Za Parafian; Za wszystkich członków Klubu Złotego Wieku tak żyjących jak i zmarłych;
† Stefania Zmurczyńska; † Leontyna Galan; † Helena, Jan Bielawski; † Bronisław, Teofil Króżel; W intencji Bogu wiadomej
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church;
6 PM
Monday, April 22, 2013, PONIEDZIAŁEK;
7 AM Poor souls in Purgatory;
7:30 AM † Stanisław Stokłosa Msza w. Gregoriańska
Tuesday, April 23, 2013, WTOREK; St. George
7 AM
7:30 AM Za Parafian; † Stanisław Stokłosa Msza w. Gregoriańska
Wednesday, April 24, 2013, RODA; St. Fidelis
7 AM
7:30 AM † Stanisław Stokłosa Msza w. Gregoriańska
Thursday, April 25, 2013, CZWARTEK; St. Mark
7 AM
7:30 AM Za dusze w czy ćcu cierpiące; † Stanisław Stokłosa Msza w. Gregoriańska;
Friday, April 26, 2013, PI TEK;
7 AM † Fanny Romero birthday remembrance req by daughters
7:30 AM † Stanisław Stokłosa Msza w. Gregoriańska;
Saturday, April 27, 2013, SOBOTA;
8 AM † Stanisław Stokłosa Msza w. Gregoriańska;
Sunday, April 28, 2013, 5th Sunday of Easter / V Niedziela Wielkanocna
7:30 AM Za Parafian; † Stanisław Stokłosa Msza w. Gregoriańska; † Barbara Kowalska; James Charydczak z intencji rodzin Klisz, Jarmola, Markese & Rotella; † Jerzy Krzyworzeka; O zdrowie, Bł. Boże i
opiekę Matki Naj więtszej przy zabiegu szpitalnym dla Roberta
9:00 AM For parishioners; † Camille White req by Bernice Jachim
10:30 AM Za Parafian; † Stefania Zmurczyńska; † Leontyna Galan;
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church;
6 PM † Edward Raczka req by Jenny Pound

April 21, 2013: 4th Sunday of Easter

As I mentioned last weekend, the Priest Placement Board has appointed a new Pastor
to take my place. His name isFr. Francis Florczyk. He has been a priest for 30 years
and has spent the last 17 years working in the Archdiocese of Chicago. He has spent
time in several Polish-American parishes. St. Helen Parish will be the first parish
where Fr. Francis will serve as Pastor. I ask you to receive him kindly, and be good
mentors to him. Below you will find a more detailed profile of Fr. Frank.

I grew up in Nowy Targ, Poland, in the Archdiocese of Krakow, where Cardinal Karol Wojtyla (later Pope John Paul II) was Archbishop. I was confirmed by Him and in 1975 He has approved me to the Metropolitan Seminary in Krakow. On May 17, 1981 I was ordained by His successor, Cardinal Franciszek Macharski (my rector and professor) in the Royal Wawel
Cathedral in Krakow.
I had been close to Holy Father John Paul II, visited him many times in the
Vatican and concelebrated Holy Mass with Him in his private chapel. I
thank our Merciful God for the great gift of growing up so close to the
Blessed John Paul II, and always pray through his intercession, that I serve
until the end to Jesus Christ, to His Church and to all the people, like Him.
When Cardinal Joseph Bernardin sought priests to serve Chicago’s growing Polish community,
I was sent by Cardinal Franciszek Macharski to Five Holy Martyrs Parish in Chicago in 1996.
I was incardinated into the Archdiocese of Chicago in 2003. I served as Associate Pastor at Five
Holy Martyrs, Chicago (1996-99), St. Blasé, Argo-Summit (1999-2003), SS. Cyril and Methodius, Lemont (2003-2008), St. Joseph, Summit (2008-2009) and St. George Church, Tinley Park
(2009-2013). I also served as Administrator at St. George Church from September 2011 to April
2012. I also am chaplain to the Polish Highlands Alliance and Polish Folk Artists.
I give thanks to God and Cardinal Francis George, our Archbishop, for appointing me to the Parish of St. Helen in Chicago (July 1, 2013), to serve all of you as Pastor. Dear sisters and brothers
in Christ, along with children and young people, I pray for you every day, and please pray for
me, that I served you best to grow in faith, hope and love, in our common pilgrimage to Heaven.
May God Bless All of You! The Blessed Mother, St. Helen, and Blessed John Paul II protect
You always.
Fr. Franciszek Florczyk

Page 3

Page 4

ST. HELEN PARISH

Misericordia Candy Days

April 26-27
Please, volunteer two or more hours of your time to make
a difference for more than 600 children and adults with
developmental and physical disabilities.
To volunteer call Tessa 773-273-2768, email candydays@misericordia.com, or go to
www.misericordia.org.
To make a $5 donation TEXT “MIS” to 25383. Your
gift will be double-matched this year!
Thank you!

Miscellaneous
REUNION CLASS OF 1953
St. Helen School
2347 W. Augusta Blvd.
Chicago, IL 60622
A 60th class reunion is being planned.
The mailing list is being updated. If you
know the whereabouts of any of 1953
alumni please contact please contact Ted
Bontkowski 847- 680- 4740

♦ Apartment for rent, vintage 4 rooms (2 bedrooms, kitchen, bathroom) on 1st floor. Augusta/Wood (773) 972 5116 Fran
♦ Part-time cashiers need for liquor store
Western & Grand Armanetti. Must be able to
work on weekends. Call Alex (312) 226 4600

Next Weekend’s second
collection will be for a
new marquee of
St. Helen Church.

April 21, 2013: 4th Sunday of Easter
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Save the date
Cenntenial Celebrations
October 6th, 2013
12 noon - Mass with Francis Cardinal George
3 p.m. - Banquet at White Eagle Banquet Hall in
Niles

Zarezerwuj Dat
6 październik 2013
100-lecie istnienia Parafii Św. Heleny
12 w południe - Msza w. z Kardynałem
3 p.m. - Bankiet w sali bankietowej White Eagle w
Niles

GIVECENTRAL.ORG
You can make your contribu ons 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 contribu ons and payments
• Email no ﬁca on of contribu ons and payments
• Never miss another Sunday Contribu on when you
are out of town
• You can log on from anywhere
there is internet access
• Free app for Android phone!
• Secure and ﬂexible

HUMOR / STORY
♦ One day while walking down the street a highly successful
executive woman was tragically hit by a bus and she died. Her
soul arrived up in heaven where she was met at the Pearly Gates by St. Peter himself. "Welcome to Heaven," said St.Peter.
"Before you get settled in though, it seems we have a problem.
You see, strangely enough, we've never once had an executive
make it this far and we're not really sure what to do with you."
"No problem, just let me in." said the woman.
"Well, I'd like to, but I have higher orders. What we're going to
do is let you have a day in Hell and a day in Heaven and then
you can choose whichever one you want to spend an eternity
in."
"Actually, I think I've made up my mind...I prefer to stay in
Heaven", said the woman.
"Sorry, we have rules..." And with that St. Peter put the executive in an elevator and it went down-down-down to hell. The
doors opened and she found herself stepping out onto the putting green of a beautiful golf course. In the distance was a country club and standing in front of her were all her friends fellow executives that she had worked with and they were all
dressed in evening gowns and cheering for her. They ran up
and kissed her on both cheeks and they talked about old times.
They played an excellent round of golf and at night went to the
country club where she enjoyed an excellent steak and lobster
dinner. She met the Devil who was actually a really nice guy
(kinda cute) and she had a great time telling jokes and dancing.
She was having such a good time that before she knew it, it

was time to leave. Everybody shook her hand and waved goodbye as she got on the elevator.
The elevator went up-up-up and opened back up at the Pearly
Gates and found St. Peter waiting for her. "Now it's time to
spend a day in heaven," he said.
So she spent the next 24 hours lounging around on clouds and
playing the harp and singing. She had a great time and before
she knew it her 24 hours were up and St. Peter came and got
her.
"So, you've spent a day in hell and you've spent a day in heaven. Now you must choose your eternity," he said.
The woman paused for a second and then replied, "Well, I
never thought I'd say this, I mean, Heaven has been really great
and all, but I think I had a better time in Hell."
So St. Peter escorted her to the elevator and again she went
down-down-down back to Hell. When the doors of the elevator
opened she found herself standing in a desolate wasteland
covered in garbage. She saw her friends were dressed in rags
and were picking up the garbage and putting it in sacks. The
Devil came up to her and put his arm around her. "I don't understand," stammered the woman, "yesterday I was here and
there was a golf course and a country club and we ate lobster
and we danced and had a great time. Now all there is a wasteland of garbage and all my friends look miserable."
The Devil looked at her and smiled. "Yesterday we were recruiting you; today you're staff."
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Parking Fundraising Meter
Fundusz na dług za parking

Each month St. Helen Church is
hosting a “50/50” raffle fundraiser
in support of our parish. Each raffle
ticket costs only $2 and secures you
the chance of winning half the pot.
Buying more than one raffle ticket will increase your
chances of splitting the pot evenly between YOU, the
winner, and St. Helen Church to pay the parking debt.
Tickets are available at the door after each Mass or at the
parish office. Please, put down your name and your
phone number at the back of your ticket and return it in.
You do not need to be present in order to win. The pot is
worth of more than $350 and growing...

Co miesi c w naszej parafii odbywa się loteria“50/50”.
Przez cały miesi c sprzedajemy kupony w cenie $2 za
sztukę. Nagrod będzie połowa pieniędzy zgromadzonych
ze sprzedanych kuponów. Kupony dostępne s po każdej
Mszy więtej lub w biurze parafialnym. Prosimy o wpisanie na jednej czę ci biletu swojego nazwiska i numeru
telefonu, aby my mogli skontaktować się ze zwycięzc .
Nie trzeba być obecnym na losowaniu, aby wygrać.
Wszelki dochód zasili fundusz pokrycia kosztów budowy
nowego parkingu. Pula ze sprzedanych losów wynosi już
ponad $350 i nadal ro nie…

New church Marquee Meter
Fundusz na nową tablic informacyjną

We welcome in our Catholic community:

* *

*

Witamy nowoochrzczonych w naszej
wspólnocie parafialnej:

Jacob Cosio
Analya Torres
Casimir Pawlik, Zofia Sidzina,
Danuta Danska, Josephine
Majka, Henryka Pluciennik
We would like to continue to pray for our
sick parishioners and also keep in touch with them.
We ask you to help us to update our list by calling the
parish office with the name of a loved one.

Aby dodać imię chorego, prosimy o kontakt
z biurem parafialnym.
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ

April 14, 2013

Total collection /
Zebrana suma

7:30 a.m.

9 a.m.

10:30 a.m.

12:30 p.m.

6 p.m.

TOTAL

$204.62

$836.80

$685

$393.10

$166.10

$2,345.62

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 równowarto ć
jednej godziny Twojej tygodniowej pracy.

Bóg zapłać wszystkim Paraﬁanom
i Oﬁarodawcom za Wasze wsparcie.

Baptism

Sakrament Chrztu Św.

All arrangements should be made at least two
weeks in advance by calling the parish office.

Chrzty prosimy zgłaszać dwa tygodnie przed planowaną datą
chrztu. Wymagane dokumenty to wiadectwo urodzenia
dziecka oraz wypełnienie formularza, który dostępny jest w
biurze parafialnym.

Weddings

Sakrament Małżeństwa

Weddings are celebrated on Saturday afternoons
or any day if you wish. Arrangements should be
made by calling the parish office.

luby udzielane są w soboty lub w inne dni tygodnia, jeżeli
kto ma takie życzenie. Po więcej informacji prosimy o kontakt z biurem parafialnym.

REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH
FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII W. HELENY
CHECK ONE:
__ New Registra on
__ Change of address
__ Moving out of parish
__ Want Envelopes
ZAZNACZ JEDNO:
__ Nowo Zarejestrowany
__ Zmiana Adresu
__ Wyprowadzka z Paraﬁi
__ Proszę o Koperty

__________________________________________________________________________
First & Last Name / Imię i Nazwisko
__________________________________________________________________________
Address / Adres
__________________________________________________________________________
City / Miasto

Zip Code / Kod Pocztowy

__________________________________________________________________________
Phone / Telefon

Please drop Membership Form into the offertory basket or mail to Rectory.
Proszę wrzucić tą formę do koszyka na tacę lub przesłać na Plebanie.

April 21, 2013: 4th Sunday of Easter
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Save the Date
June 1st, 2013 - Rummage sale
Next Jubilee Organizing Committee Meeting
is Monday, May 1st, at 7 p.m. at the Rectory.
New members are welcome.

June 23rd, 2013 - Family Picnic

Zarezerwuj dat
1 czerwiec, sobota – Wyprzedaż garażowa
23 czerwiec, niedziela - Piknik Rodzinny

*************************
Następne spotkanie Jubileuszowego Komitetu Organizacyjnego odbędzie się w poniedziałek, 1 maja o
godzinie 7 wieczór na plebanii. Zapraszamy
nowe osoby chętne do pomocy.

Mother’s Day Novena
May 12 – May 20
On the second Sunday of May, Mother’s Day, we will begin our 9-day Novena of Holy Masses, May 12 20, 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 will be distributed next weekend and are also included in your package with
monthly envelopes. Write the name of your Mother on the offering envelope, and drop it into the basket
on Sunday, May 5th or bring it to the Rectory.

Nowenna z okazji Dnia Matki
W niedzielę, 12-go maja (II-g niedzielę miesi ca maja) przypada corocznie obchodzony Dzień Matki.
Pocz wszy od II niedzieli maja (12 maja) przez kolejne 9 dni będzie odprawiona Nowenna w intencji żyj cych i zmarłych naszych Matek. W każdym dniu Nowenny będzie ofiarowana Msza więta w ich intencji,
jak również w każd pierwsz sobotę miesi ca w ci gu roku o godzinie 8:00 rano modlimy się za nasze
Mamy. W tym celu za tydzień zostan rozdane koperty, aby na nich wypisać imię i nazwisko naszych Mam
żyj cych, czy też zmarłych, w intencji których będzie się modlić. Prosimy złożyć te koperty w czasie kolekty 5 maja.
Dzień Matki to szczególny dzień w życiu każdego z nas. Ten dzień powinien być dniem wdzięczno ci wobec naszych Matek, tak żyj cych jak i zmarłych. Niech wyrazem naszej wdzięczno ci będzie modlitwa w
intencji naszych Matek w czasie zbliżaj cej się Nowenny, która rozpocznie się dnia 12 maja.

April 21, 2013: 4th Sunday of Easter
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Z biurka Ksi dza Proboszcza
Jak wspominałem wcze niej nowym Proboszczem parafii w. Heleny będzie ks. Franciszek Florczyk. Jest
on Księdzem o 30-letnim stażu kapłańskim i od 17 lat pracuje w Archidiecezji Chicago posługuj c w tym
czasie w kilku parafiach polsko-amerykańskich. Parafia w. Heleny to pierwsze probostwo ks. Franciszka. Przyjmijcie Go życzliwie i b dźcie dla Niego dobrymi nauczycielami. Poniżej prezentujemy Jego bardziej szczegółowy życiorys.
Wychowałem się w Nowym Targu w Archidiecezji Kraków gdzie Kardynał Karol Wojtyła (późniejszy papież Jan Paweł II) był Arcybiskupem. Z
Jego r k otrzymałem Sakrament Bierzmowania i później 1975 za Jego
zgod zostałem przyjęty do Seminarium Diecezjalnego w Krakowie. 17
maja 1981 otrzymałem więcenia kapłańskie z r k Kardynała Franciszka Macharskiego (mojego rektora i profesora) w Katedrze na Wawelu.
Byłem bardzo zwi zany z osob Jana Pawła II, wiele razy uczestniczyłem w spotkaniach i miałem okazję koncelebrować z Nim Mszę w. w
Jego prywatnej kaplicy. Dziękuje Bogu za ten dar, że mogłem być tak
blisko Bł. Jana Pawła II i zawsze modlę się za Jego wstawiennictwem
abym tak jak On mógł jak najlepiej służyć Chrystusowi , Jego Ko ciołowi i wszystkim ludziom.
Kiedy Kardynał Joseph Bernardin poszukiwał księży w Chicago, którzy posługiwaliby polskiej społeczno ci, zostałem wysłany przez Kardynała Franciszka Macharskiego w 1996
roku do parafii Pięciu Braci Męczenników w Chicago. Do archidiecezji Chicago zostałem
inkardynowany w 2003 roku. Jako wikariusz posługiwałem w parafii Pięciu Braci Męczenników, Chicago (1996-99), w. Błażeja, Argo-Summit (1999-2003), w. Cyryla i Metodego,
Lemont (2003-2008), w. Józefa, Summit (2008-2009) i w. Grzegorza, Tinley Park (20092013). Byłem również administratorem parafii w. Grzegorza w Tinley Park od wrze nia
2011 do kwietnia 2012 roku. Jestem również Kapelanem Zwi zku Podhalan i Polskich Artystów Ludowych.
Jestem wdzięczny Bogu i Kardynałowi Francis George, naszemu Arcybiskupowi, za wyznaczenie mnie na proboszcza parafii w. Heleny gdzie będę posługiwał od 1 lipca 2013. Drodzy Bracia i Siostry, codziennie razem z dziećmi i młodymi modlę się za Was i proszę o modlitwę za mnie, abym mógł jak najlepiej pomagać Wam wzrastać w wierze , nadziei i miłoci, w naszej pielgrzymce do Nieba.
Niech Bóg Wam błogosławi. Niech Maryja, w. Helena i bł. Jan Paweł II maj Was zawsze
w swojej opiece.

Ks. Franciszek Florczyk
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ROK MSZY ŚWIĘTEJ

Rocznica Beatyfikacji
Bł. Jana Pawła II
1 maja przypada rocznica beatyfikacji
Jana Pawła II.
W zwi zku z tym zapraszamy wszystkich w
najbliższ niedzielę tj. 28 kwietnia, na
uroczyst Msze w. o godzinie 10:30 rano
której uczestnikami będ również kluby
motocyklowe z Chicago. Po uroczystej
Mszy w. przejdziemy pod pomnik, aby
złożyć kwiaty.

Zapamiętaj
W następny weekend druga składka
przeznaczona będzie na nową elektroniczną tablicę informacyjną przy kościele.

Do wynaj cia
Do wynajęcia apartament dwusypialniowy na 1 piętrze w okolicy Augusta i
Wood. (773) 972 5116 Fran

April 21, 2013: 4th Sunday of Easter
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Św. Fidelis z Sigmaringen

Z wykształcenia był prawnikiem, odbywał liczne podróże po Europie. Jako kapucyn pracował głównie w ród protestantów, zgin ł mierci męczeńsk . Marek Roy, późniejszy w. Fidelis, urodził się w 1578 roku w szwabskim Sigmaringen, (obecnie Niemcy) w zamożnej rodzinie mieszczańskiej, jego ojciec był burmistrzem. Studia we Fryburgu
uwieńczył doktoratami z filozofii i obojga praw. Był radc prawnym, odbywał liczne podróże po Europie jako nauczyciel i wychowawca synów arystokracji szwabskiej.
W 1612 roku przyj ł więcenia kapłańskie, a następnie wst pił do zakonu kapucynów, w którym otrzymał imię Fidelis.
W kilku klasztorach pełnił urz d przełożonego. Był wielkim czcicielem Maryi, w każd sobotę po cił o chlebie i wodzie, prowadził życie surowe i pełne umartwień. Wiele czasu po więcał chorym oraz dzieciom. W roku 1618 wraz innymi braćmi został skierowany do pracy w kantonach szwajcarskich, otrzymuj c misję nakłaniania kalwinów do powrotu do Ko cioła katolickiego. Głosz c wiele kazań i tocz c liczne dysputy, przekonał i zjednał sobie kilku przywódców kalwińskich.
Jednak w 1622 roku, w wyniku wydanego dekretu mediolańskiego, wzrosła niechęć kalwinów do katolików. Zamieszki ogarnęły cały kraj. 24 kwietnia 1622 roku
Fidelis, pomimo ostrzeżenia, przyj ł zaproszenie do wygłoszenia kazań w Seewis.
Na ambonie, z której głosił kazanie, leżała kartka z napisem: "Dzisiaj przemawiasz
już ostatni raz". Gdy zszedł z ambony, fanatyczni kalwini pochwycili go, a później
zamordowali mieczami i maczugami. Jego ciało złożono w katedrze w Chur, w
Szwajcarii; relikwia głowy spoczywa w Feldkirch, w Austrii.
23 kwietnia, dzień przed męczeńsk mierci , Kongregacja Rozkrzewiania Wiary
mianowała go prefektem misji katolickiej w Szwajcarii, dlatego uznano go za
pierwszego męczennika tej kongregacji. W 1729 roku beatyfikował go papież Benedykt XIII, a w 1746 roku kanonizował papież Benedykt XIV. Jego imieniem nazwanych jest wiele szkół, wydawnictw i stowarzyszeń pomocy misjom, prowadzonych przez zakon kapucynów. Jest patronem prawników. Liturgiczne wspomnienie
w. Fidelisa przypada 24 kwietnia.

medycznej. Podczas audiencji dla włoskich biskupów Jan XXIII widzi ubranego w mundur biskupa
Arriego Pintonello, głównego kapelana armii wło♦ Po powrocie z ko cioła w Niedzielę Zmartwych- skiej. W momencie, gdy biskup Pintonello ma klękwstania Pańskiego rodzice rozmawiaj z dziećmi o n ć, by ucałować papieski pier cień papież wystętym, co widzieli i co podobało im się w czasie Litur- puje do przodu i salutuje z u miechem:
gii. Mnie podobali się strażacy przy Grobie - zdecy- - Melduje się sierżant Roncalli.
dował Kamil, mnie kolorowe kwiaty - zapewniała
Marysia, a mnie piosenka o 'wesołym dzieńdzisiu' przypominał sobie mały Robert. Nie od razu udało ♦ - Dlaczego masz taki wielki siniak na karku?
się ustalić, że chodzi o pie ń 'Wesoły nam dzi dzień - Byłem u lekarza i kazał mi nacierać kark wod
toaletow .
nastał'.
- I co?
- No i nacierałem aż mi deska klozetowa spadła na
♦W latach I wojny wiatowej przyszły papież Jan kark.
XXIII służył jako podoficer we włoskiej jednostce

HUMOR

