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Schedule of Services 

Plan Posługi Duszpasterskiej 
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 WI 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 

A wy, za kogo Mnie uważacie? 



HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE W. W TYGODNIU 

 

Sunday,  June 23, 2013, 12th Sunday in Ordinary Time / XII Niedziela Zwykła 

7:30 AM  Za Parafian; Za ojców żyjących i zmarłych; † Janina Byjoś z intencji syna Franciszka z rodziną; † An-

drzej Holicz 9ta rocznica śmierci; † Czesława, Michał Borek; † Ireneusz; O powrót do zdrowia dla Aleksandry;  

O bł. Boże  z okazji urodzin Izy i Konrada Kowalskich z intencji babci 

9:00 AM  For parishioners; All fathers both living and deceased 

10:30 AM  Za Parafian; † Danuta Wójcik z intencji rodziny; † Jan Karczewski z intencji Reginy Karczewski;  

† Bogdan Król z intencji żony z dziećmi; Za ojców żyjących i zmarłych 

12:30 PM All donors of St. Helen’s Church;  All fathers both living and deceased 

6 PM All fathers both living and deceased 

 

Monday, June 24,  2013, PONIEDZIAŁEK; Nativity of St. John the Baptist 
7 AM  Poor souls in Purgatory; All fathers both living and deceased; † Edward Dziaduch; † Chester Dziaduch;  

† Lottie Barr 

7:30 AM Za ojców żyjących i zmarłych; † Jan Laszczak z okazji imienin z intencji siostry z rodziną 
 

Tuesday, June 25, 2013, WTOREK;  
7 AM  

7:30 AM  

 

Wednesday,  June 26, 2013, RODA;  
7 AM  

7:30 AM  

 
Thursday, June 27, 2013, CZWARTEK;   
7 AM  

7:30 AM  

 

Friday, June 28, 2013, PI TEK; S 
7 AM † James Koutnik 19th death anniversary 

7:30 AM  

 

Saturday, June 29, 2013, SOBOTA; St. Peter & St. Paul 
8 AM  

  

Sunday,  June 30, 2013, 13th Sunday in Ordinary Time / XIII Niedziela Zwykła 

7:30 AM  Za Parafian;  

9:00 AM  For parishioners;  

10:30 AM  Za Parafian; † Paweł Wójcik z intencji syna; † Emilia Laszczak z okazji imienin o szczęście wieczne 

dla kochanej mamy prosi córka z rodziną; † Antoni Laszczak w dniu imienin z intencji córki z rodziną 
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church;   

6 PM  
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 Dear Brothers and Sisters in Christ,  
 
In a recent meeting with representatives of Caritas Internationalis, Pope Francis stated, “A 
Church without charity does not exist.”  
 
There are numerous locations around our globe where the Church is challenged daily to be 
a visable sign of charity. Thankfully for Catholics wordwide, the Holy Father is the pilgrim 
of charity. In dioceses where many are dependent on the Church for social and pastoral 
support, as well as regions where Catholics are persecuted for their faith, the Holy Father 
extends charity to those most in need.  
 
This year’s Peter’s Pence Collection provides each of us the opportunity to be a pilgrim of 
charity. Our support of this annual collection will assist Pope Francis in strengthening dio-
ceses, religious orders and struggling communities of faith.  
 
May Our Lord continue to bless you and your loved ones as you share your faith and chari-
ty in your parish, the Archdiocese of Chicago and throughout the Universal Church. You 
and those you love are in my prayers; please keep me in yours.  
 
Fraternally yours in Christ,  

 
 
 
 

Francis Cardinal George, O.M.I.  
Archbishop of Chicago  

Next Weekend’s second collection will be for Peter’s Pence 
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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 
 

GIVECENTRAL.ORG 
 
You can make your contribu ons online through a se-
cured 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 co-
de or address 
4. Create your Give Central profile and enter your pay-
ment 
method (credit card or bank account) 
 
Benefits of online giving: 
• Instant record of your contribu ons and pay-

ments 
• Email no fica on of contribu ons and pay-

ments 
• Never miss another Sunday Contribu on when 

you are out of town 
• You can log on from anywhere there is inter-

net access 
• Free app for Android phone! 
• Secure and flexible 

 

 
 
 
 

St. Helen Parish is celebrating its 100th an-

niversary this year. We are putting together a 
100th Anniversary Book and need your help. If 
you have any pictures of events that took place 
in our church, (could be your wedding, child’s 
baptism, communion, confirmation or any other 
of our parish events) please send us a copy in an 
email to sthelenanniversary@yahoo.com. If you 
cannot email them to us please, send a copy to 
the Rectory no later that July 12th. 
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St. Helen Ad Purchase Form  
 

Please fill out the following information completely. (PRINT) / 

Proszę wypełnić poni sz  formę drukowanymi literami. 
 

Contact Name: _________________________________________________________________ 

Address, City, State & Zip: ________________________________________________________ 

Telephone: ________________________________              Email: _______________________ 

 

Please check the appropriate space that describes the ad submitted 

Prosimy zaznaczyć wybrany format zamówienia  

 
Place Your Ad/Greeting Here / Poni ej proszę zamie cić tekst, który zostanie zamieszczony w Ad Book:  
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

TOTAL AMOUNT ENCLOSED / Zał czona kwota $ ____________________ 

 

Submit ad purchase form and your payment to: (Prosimy o przesłanie zamówienia i płatno ci na adres:) 
St. Helen Church 

Anniversary Banquet 
2315 W. Augusta Blvd. 

Chicago, IL 60622 

Or 

You can e-mail photo ready ad to: sthelenanniversary@yahoo.com 
 

Ad will not be processed for submission until full payment has been received. 
All ads MUST BE RECEIVED no later than Friday, July 12, 2013. 

 

DESCRIPTION / Opis 
________Gold Page (Złota strona) 
________Silver Page (Srebrna strona) 
________Full Page Black & White 
                (Cała strona czarno biała) 
________Half Page B&W (Połowa Strony) 
________Quarter Page B&W 
                 (Ćwierć strony) 
________Patron (Patron) 

PRICE / Cena 
$500.00 
$250.00 
$100.00 
  
$50.00 
$25.00 
  
$15.00 

 

SPECS / Wymiary 
8.5”x 11” 
8.5”x 11” 
8.5”x 11” 
  
8.5”x5.5” 
5.5”x 4” 
  
Name Listing (Imię, Nazwisko) 

 For the occasion of 100th Anniversary, we are putting together the Anniversary Ad Book. We invite you to participate 
by placing your advertisement or dedication. An Ad Book Form is below.  Please, return your ad book requests to our 
Parish office by Friday, July 12th, 2013.  
 
Z tej okazji naszego stulecia parafii przygotowujemy Jubileuszową Ksi g  Pamiątkową tzw. „Anniversary 
Ad Book”, w której mo na zamawiać swoje dedykacje. Specjalna forma zamówienia jest poni ej, któr  po 
wypełnieniu proszę odesłać do biura parafialnego do pi tku, 12 lipca 2013 roku. 
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In celebrating our jubilee year - the 100th Anniversary of St. Helen Parish, we would like to invite all our 

parishioners and friends in building "The Jubilee Thanksgiving Tree".  You will find this symbolic tree 

with its leaves in the main vestibule of the church.  There is a leaf for each one of us, our family and friends 

that have built the St. Helen Parish community throughout the years.  May your offering be in gratitude 

for His church and blessings.  Below you will find the form with details.  Please, help with our thanksgiv-

ing tree.  

 

Prze ywaj c rok jubileuszowy 100-lecia powstania naszej parafii pragniemy zaprosić wszystkich do budo-
wania „Jubileuszowego Drzewa Wdzięczno ci”.  W głównym przedsionku ko cioła w centralnym miejscu 
zawisło symboliczne drzewo z listkami, na których jest miejsce dla ka dego z nas i naszych znajomych, któ-
rzy przez lata tworzyli t  wspólnotę. W ten sposób mo emy pozostawić po sobie trwał  pamięć dla przy-
szłych pokoleń. Nasz dar zło ony przy tej okazji niech będzie wyrazem naszej wdzięczno ci i pomoc  dla 
ko cioła w. Heleny. Poni ej znajduje się specjalna forma zamówienia i szczegóły z tym zwi zane. Zapra-

szamy, poł czmy się we wdzięczno ci. 

Jubilee Tree Order Form/ Drzewo Jubileuszowe ‐ Forma zamówienia 
 

Leaves / Liście:  
_____gold / kolor złoty -$450_____silver / srebrny $350____ bronze / brązowy $250 
 
Stones/Acorns / Kamienie / Żołędzie: 
 _______Small / małe $500________Medium / średnie $750________Large / duże $1,000 
 
Name / Imię i Nazwisko _________________________________________________________ 
Address / Adres _________________________________________________________ 
City, State, Zip__________________________________Phone / Telefon _______________________ 
 
Please engrave the following inscrip on (leaves maximum 20 characters per line; stones/ acorns 22 
characters per line): 
Treść do wygrawerowania (na liściach maksymalna ilość znaków to 20; kamienie / żołędzie maksymalna 
ilość znaków to 22): 
 
Line 1______________________________________________________________________________________ 

Line 2________________________________________________________ 
Line 3________________________________________________________ 
Line 4________________________________________________________ 
 
Enclosed is my check for $___________________ payable to: St. Helen Church 

 
Please, return the form to the Parish office / Prosimy o zwrócenie formy do biura parafialnego 
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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. 

Each month St. Helen Church is host-
ing a “50/50” raffle fundraiser in sup-
port of our parish. Each raffle ticket 
costs only $2 and secures you the 
chance of winning half the pot. Buy-
ing 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 of-
fice. 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.  
Current pot: $650 
 
 
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 ka dej 
Mszy więtej lub w biurze parafialnym. Prosimy o wpisa-
nie 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.  

Obecna pula: $650 

Parking Fundraising Meter 
Fundusz na dług za parking 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

New church Marquee Meter 

Fundusz na nową tablic  informacyjną 

 
 
 
 

III - Sylwia Sokolowska and Kamil  Gajdek 

Please remember your loved ones both living and 
deceased by offering Holy Masses for their Inten-

tions. Many dates are available in our calendar.  
 
 
 

Pamiętajmy o naszych bliskich  
yj cych i zmarłych przez ofiarę Mszy w.  

w ich intencjach.   
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara 
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ  

 

June 9, 2013 

 REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH 

  FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII W. HELENY 
 
CHECK ONE / Zaznacz jedno: 
__ New Registra on /  
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  

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

 7:30 a.m. 9 a.m. 10:30 a.m. 12:30 p.m. 6 p.m. TOTAL 

Total collection /  

Zebrana suma 
$284.51 $548 $738 $211.75 $129 $1,911,26 

Parking $190 $427 $1,137 $80 $740 $2,598 

Other 

- 

- 

From June through August our parish office will be closed on Mon-
days.   
 
W czasie miesięcy wakacyjnych tj. od czerwca do  sierpnia, biuro parafialne będzie 
nieczynne w poniedziałki. 

 
 

 

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

Sakrament Małżeństwa 
luby udzielane są w soboty lub w inne dni tygodnia, jeżeli 

kto  ma takie życzenie. Po więcej informacji prosimy o kon-
takt z biurem parafialnym.   

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

Weddings 
 
Weddings are celebrated on Saturday afternoons 
or any day if you wish. Arrangements should be 
made by calling the parish office.  
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Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,  
 
Podczas ostatniego spotkania z przedstawicielami organizacji Caritas Internationalis, Pa-
pie  Franciszek stwierdził, i  „Ko ciół powinien okazywać więcej czuło ci względem po-
trzebuj cych”.  
 
W wielu miejscach na wiecie Ko ciół codziennie staje przed wyzwaniem, eby być widzial-
nym znakiem dobroczynno ci. Szczę liwie, dla Katolików na całym wiecie to Ojciec więty 
jest pielgrzymem dobroczynno ci. W diecezjach, gdzie wielu mieszkańców zdanych jest na 
opiekę społeczn  i duszpastersk  ze strony Ko cioła, jak równie  w miejscach gdzie Katoli-
cy s  prze ladowani za wiarę, Ojciec więty obejmuje opiek  tych, którzy s  w największej 
potrzebie.  
 
Tegoroczne więtopietrze – kolekta na rzecz Ojca więtego – daje nam szansę by my i my 
byli pielgrzymami dobroczynno ci. Nasze wsparcie dla tej dorocznej kolekty pomo e Papie-
owi Franciszkowi w dziele umacniania diecezji, zakonów, oraz borykaj cych się z proble-

mami wspólnotami wiernych.  
 
Niech Bóg nadal błogosławi Wam i Waszym bliskim, gdy szerzycie wiarę i dobroczynno ć w 
waszych parafiach, w archidiecezji Chicago i w całym Ko ciele Powszechnym. Proszę, pa-
miętajcie o mnie w swoich modlitwach; zapewniam, e ja równie  modlę się za Was i za 
tych, których kochacie.  
 
Szczerze oddany w Chrystusie,  

 
 
 

Francis Kardynał George, O.M.I.  
Arcybiskup Chicago  

W następny weekend druga składka przeznaczona będzie na Świętopietrze 
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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 

W tym roku Parafia w. Heleny obchodzi stule-
cie swojego istnienia. Z tej okazji przygotowuje-
my Jubileuszow  Ksi kę Pami tkow . Je eli 
ktokolwiek posiada zdjęcia pami tkowe z uro-
czysto ci które miały miejsce na helenowie czy to 
komunia, chrzest, lub, bierzmowanie a chciałby 
się nimi podzielić prosimy o przesłanie kopii na 
email: sthelenanniversary@yahoo.com lub zro-
bienie kopii i dostarczenia do biura parafialnego 
nie pó niej ni  12 lipca.   

XV POLONIJNA PIELGRZYMKA RODZINY 

RADIA MARYJA 
do Amerykańskiej Częstochowy w Doylestown. 
Wyjazd 5 lipca rano godz. 6:00 i powrót 8 lipca około 
10:00 przed południem. Więcej informacji i zapisy w 
Centrali 
Radia Maryja 6965 W. Belmont Ave., 
Tel. 773-385-8472 lub w biurze w. Krzysztofa 708-373-
1333. 

Godny ubiór do ko cioła 
Przypominamy, e pomimo upalnej pogody nale y 
przychodzić na Msze w. stosownie i gustownie 
ubranym. Godny ubiór jest wyrazem szacunku 
wobec Boga. W wielu krajach Europy i wiata 
jest rzecz  nie do pomy lenia, eby wchodzić do 
wi tyni w krótkich spodenkach czy z odkrytymi 

ramionami. Do ko-
cioła idzie się po to, 

aby modlitw  oddać 
cze ć Panu. Zróbmy 
więc wszystko, eby 
nasz ubiór był sto-
sowny i nie rozpra-
szać osób modl cych 
się w ko ciele. 
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♦ Modliłam się tak, jak ksi dz zachęcał, bezintere-
sownie.  
- Mo e powiesz jak?  
- Panie Bo e, dla siebie nie proszę o nic. 
Ale za kilka lat daj mojej mamie dobrego zięcia.  
♦ Z zeszytów szkolnych: 
Uczynki miłosierne: 
Grzebać ywych i umarłych, głodnych naje ć, spra-
gnionych napić, nagich nadziać. Umieraj cych 
grzebać, zmarłych pocieszać, wędrownicznych do 
domu przyj ć 
Kto mo e chrzcić? 
- 1. W przypadku urodzenia dziecka i wygl du jakby 

miało umrzeć, mo e chrzcić ka dy. 
- 2. Chrzcić powinien ksi dz, a w nagłych wypad-
kach mo na wzi ć kogo  z ulicy. 
 
♦ Egzamin na prawo jazdy. Egzaminator przedsta-
wia kursantowi hipotetyczn  sytuację drogow :  
- Ma pan skrzy owanie równorzędne. Tu jest w sa-
mochodzie pan. Tutaj tramwaj, a tu karetka na sy-
gnale. 
Na końcu zadaje pytanie:  
- Kto przejedzie pierwszy? 
- Motocyklista - odpowiada pytany. 
- Panie, co pan za bzdury wygadujesz – warczy eg-
zaminator – Sk d wzi ł się tu motocyklista? 
- A kto ich tam wie, sk d oni się bior …  
 

HUMOR 

wi ty tego tygodnia… 

więty Cyryl Aleksandryjski, biskup, patriarcha i doktor Ko cioła  

Cyryl urodził się w Aleksandrii ok. 380 r. Był uczniem znanego pisarza ko cielnego, swego wuja, Teofila, po którym odziedziczył 
ognisty, pełen aru i zaanga owania styl polemiczny w walce z błędnowiercami. Ówczesnym zwyczajem swoj  młodo ć spędził jako 
mnich. W 403 roku ju  jako kapłan towarzyszył Teofilowi na słynnym synodzie "Pod Dębem", który wyrz dził Ko ciołowi tak wiele 
zła; heretycy, korzystaj c ze swojej liczebnej przewagi i z poparcia cesarza, deponowali wówczas m.in. ze stolicy patriarchy Kon-
stantynopola w. Jana Chryzostoma. W 412 roku Cyryl zasiadł na stolicy aleksandryjskiej po mierci Teofila. 
 
Do pierwszych osi gnięć jego biskupstwa nale ało to, e skłonił namiestnika cesarza, Orestesa, aby z Aleksandrii zostali wydaleni 
nowacjanie i ydzi, którzy bardzo przeszkadzali Cyrylowi w pracy duszpasterskiej. Wielki biskup wypowiedział te  nieubłagan  
walkę Nestoriuszowi, ówczesnemu patriarsze Konstantynopola, który w Chrystusie Panu widział dwie odrębne osoby i Matce Naj-
więtszej odmawiał przywileju Boskiego Macierzyństwa. Skierował on do Nestoriusza dwa odrębne pisma. Wymógł tak e na papie-
u, w. Celestynie I, e został do Rzymu zwołany synod, na którym potępiono naukę Nestoriusza; herezjarchę wykluczono uroczy-
cie z Ko cioła (430). Cyryl skłonił tak e cesarza Teodozjusza II, by w porozumieniu z papie em zwołał sobór do Efezu. Tak się 

stało (431). Był to więc w dziejach Ko cioła trzeci sobór powszechny po soborze w Nicei (325) i w Konstantynopolu (381). Na so-
borze tym wybuchł spór o słowo Theotokos - a więc o to, czy mo na nazywać Maryję Matk  Bo . Około 200 biskupów podpisało 
deklarację, e nie tylko wolno, ale e ten tytuł Maryi się nale y. Na skutek tego cesarz pozbawił Nestoriusza stolicy biskupiej w 
Konstantynopolu i skazał go na banicję. 
Wrogowie nie mogli darować Cyrylowi tak wspaniałego zwycięstwa. Zdołali przekonać cesarza, e to on jest heretykiem, a nie Ne-
storiusz. Zwołali nawet synod w Antiochii, na którym 40 biskupów nestoriańskich potępiło Cyryla (tzw. synod diabelski). Cesarz 
skazał na wygnanie Cyryla. Na szczę cie po pewnym czasie biskup mógł powrócić na swoj  stolicę. 
 
Pełen zasług Cyryl zmarł 27 czerwca 444 roku. Pozostawił po sobie szereg dzieł, w ród których prze-
wa aj  pisma apologetyczne. Zachowały się nadto 22 jego kazania i 88 listów. Papie  Leon XIII zali-
czył go w 1882 r. w poczet doktorów Ko cioła. Z okazji 1500. rocznicy soboru efeskiego Pius XI wy-
głosił mowę ku czci w. Cyryla z Aleksandrii jako największego obrońcy przywileju Boskiego Macie-
rzyństwa Maryi (431-1931) i wydał pod dat  25 XII 1931 roku encyklikę Lux Veritatis temporumque 
testis o Powszechnym Soborze Efeskim odbytym przed piętnastu wiekami.  
 
W ikonografii w. Cyryl ukazywany jest w stroju biskupim rytu bizantyjskiego z charakterystycznym 
kapturem zdobionym krzy ykami, a tak e w scenie, gdy Matka Bo a ukazuje się więtemu. Atrybutem - 
goł b na ramieniu, czasami kodeks.  


