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Schedule of Services
Plan Posługi Duszpasterskiej

Rev. Franciszek Florczyk, Pastor
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sthelensmusic@gmail.com

Agnieszka Brandys, Parish Secretary
sthelen@archchicago.org
ST. HELEN SCHOOL
2347 W. Augusta Blvd.
Phone (773) 486-1055;
www.sthelenchicago.org
Mrs. Marianne Johnson, Principal

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.; 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. (polska)
9 a.m., 12:30 p.m. i 6 p.m. (angielska)
W tygodniu (od poniedziałku do pi tku)
7:00 a.m. (angielska) 7:30 a.m. (polska)
Sobota: 8:00 rano (polska)
Spowied : Sobota 8:30 – 9:00 a.m.; pierwszy pi tek miesi ca
5:45 - 6:45 p.m. lub na umówienie

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE W. W TYGODNIU
Sunday, April 6, 2014, 5th Sunday of Lent / V Niedziela Wielkiego Postu
7:30 AM Za Parafian; † Adam Rachowicz; † Józef Aksamit rocznica śmierci
9:00 AM For parishioners;
10:30 AM Za Parafian; O szczęśliwą podróż do Polski; O zdrowie i bł. Boże dla Rose Tanski z
okazji 104-tych urodzin z intencji Jadzi, Agnieszki, Pawła, Stanisława i Edwarda; † Agata Piekarska
1-sza rocznica śmierci; † Stanisław Jóźwik 15-ta rocznica śmierci z intencji córek Danuty i Haliny z
rodzinami;
12:30 PM
6 PM For Parishioners; † Emmanuel Ligutan;
Monday, April 7, 2014, PONIEDZIAŁEK; St. John Baptist de la Salle
7 AM Poor souls in Purgatory;
7:30 AM
Tuesday, April 8, 2014, WTOREK;
7 AM † John W. Goodwin; † Ben & Stephanie Bartosik
7:30 AM
Wednesday, April 9, 2014, RODA;
7 AM
7:30 AM
Thursday, April 10, 2014, CZWARTEK;
7 AM † Victoria Trychta;
7:30 AM
Friday, April 11, 2014, PI TEK; St. Stanislaus
7 AM
7:30 AM
8:15 AM School Mass
Saturday, April 12, 2014, SOBOTA;
8 AM
Sunday, April 13, 2014, Palm Sunday / Niedziela Palmowa
7:30 AM Za Parafian; † Adam Rachowicz
9:00 AM For parishioners; † Adeline & William J. Kenar; † Shirley Kenar; For Holy Name Family
Club members both living and deceased
10:30 AM Za Parafian; † Aniela Maćków 22-ga rocznica śmierci
12:30 PM
6 PM For Parishioners

April 6th, 2014: 5th Sunday of Lent
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Christ Takes us from Death unto Life
Today is already the 5th Sunday of Lent. We should be grateful to the merciful God for the holy season of Lent
and the parish missions in Polish and English which bring us closer to the true meaning of the season. Sincere
gratitude to the priests who through prayer, preached the Word of God and the ministry of reconciliation helped
us to repentance, or to full reconciliation with God. Let us pray that we can make Him the center of our lives, as
the highest value and reconciliation and opening up to each man. Lent is a special time that we can look at
relationships with God and neighbor. It is a time to take penance for weaknesses and sins. We do so that in seven
days we can be ready to enter into the most important week in the church - Holy Week. Palm Sunday followed by
the Triduum of Good Friday, Holy Saturday bring us to the joy of Easter Sunday. It will be full of joy, if we use
the best time that we have left.
The Word of God today comes to our aid, in order to "win" this time and leads us forward, so that we recognize
death as the bringer of hope in the Resurrection and eternal life! Maybe, it happens that looking at the world
around us, we see everything in dark colors. Maybe especially when we experience some setbacks, even the death
of a loved one. But it is a road to nowhere, the road to sadness, withdrawal, and escape. On the other hand,
anyone who wants the truth to look at the world, seeing it, and the sad part of it, knowing that it is also a lot of
good, a lot of hope, joy! Emphasizing a balance, really seeing the whole horizon of life - can be found in the
"light of happiness." It is no different in today's Liturgy of the Word.
In both Ezekiel and the Gospel, which so vividly tells us today about the raising of Lazarus - ultimately derives
from the death of Jesus, " Behold, I will open your graves and cause you to come up out of your graves, My
people; and I will bring you into the land of Israel. Then you will know that I am the Lord, when I have opened
your graves and caused you to come up out of your graves, My people. " (Ezekiel 37, 12-13), and "Lazarus, come
forth."(Jn 11, 43). With these words the hope of life that goes beyond death flowed to the audience! It is this hope
that allows us to aim for true happiness!
These words are addressed to us. Think how much weakness is in us, how many sins! How much of our
unfaithfulness to God, who loves, who wants to be so close! How many times do we have to say that Lazarus lies
in the grave of our sinfulness of sin ... because sins cause the death of God's life in us. While sins cause the death
of the grace of life, it is also a death for good intentions. The result of such a death caused by sin is distance from
God and neighbor. Man plunges then in selfishness, fear, running away from the truth!
We should also consider the words of Martha in today's Gospel: " Lord, by this time there will be a stench, for he
has been dead four days. "(Jn 11, 39) . This is the truth about us and about our sin! But there is a more powerful
reality that can get us out of the death of sin and to move forward. Christ truly is the Redeemer of Man, as titled
by the first encyclical of Blessed John Paul II. This is our only Lord and Savior. One who for love of us came to
earth, he accepted death on the cross and rose again! He has the power to make us move out, like Lazarus from
the grave our sins. He truly is still calling me by name: Francis, John, Alex, Agnes, Anna, Eve ... - come out of
the grave! Go outside! Leave away your weaknesses, sins of infidelity! Live the life flowing from the Holy Spirit,
as St. Paul reminded us today. " But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who
raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in
you." (Rom 8, 11). Yes, that's the power of the Holy Spirit who can help
us in giving up sin and show us the way to happiness ! Today, believe
again that God calls us to life, to the grace of life, love life, life to true
happiness!
We should not be afraid to take part in confession, because it is a gift of
the Risen Lord and Merciful Christ, who restores us from the death of sin
to the fullness of life, and a happy life forever!
Fr. Francis Florczyk
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ST. HELEN PARISH

Catechism Corner
How does Mary cooperate in the divine plan of
salvation?
By the grace of God Mary was kept free from every
personal sin her whole life long. She is the one who
is “full of grace” (Luke 1:28), “the all holy”. When
the angel announced to her that she would give birth
to “the Son of the Most High” (Luke 1:32), she freely
gave her consent with “the obedience of
faith” (Romans 1:5). Mary thus gave herself entirely
to the person and work of her Son Jesus, espousing
wholeheartedly the divine will regarding salvation.
What does the virginal conception of Jesus mean?
The virginal conception of Jesus means that Jesus
was conceived in the womb of the Virgin solely by
the power of the Holy Spirit without the intervention
of a man. He is the Son of the heavenly Father
according to his divine nature and the Son of Mary
according to his human nature. He is, however, truly
the Son of God in both natures since there is in him
only one Person who is divine.

STATIONS OF THE CROSS
Wednesday at 7 p.m. (English)
Friday 7 p.m. (Polish)

Lenten Reconciliation
April 9, 2014
7 - 8pm (Bilingual)
April 15, 2014
6:30 - 8pm (in English)

"When freedom does not have a
purpose, when it does not wish to
know anything about the rule of law
engraved in the hearts of men and
women, when it does not listen to
the voice of conscience, it turns
against humanity and society."

April 6th, 2014: 5th Sunday of Lent
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GIVECENTRAL.ORG

Opera on Rice Bowl
This week, CRS Rice Bowl invites us to
enter into solidarity with the people of Haiti.
We are encouraged to reflect on the
Catholic social teaching principle, Call to
Family, Community and Participation, and
reminded that, as social beings, we are
called to seek God together. Let us pray this
week for our brothers and sisters in Haiti
and all around the
world, that our families
and communities may
be strengthened and
blessed.

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

•
•
•
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ST. HELEN PARISH

HOLY WEEK
AND
EASTER SCHEDULE

Please remember your loved ones
both living and deceased by offering
Holy Masses for their Intentions.

HOLY THURSDAY
7 p.m. – Bilingual Mass of the Lord’s Supper
8 p.m. – 11 p.m. – Adoration of the Blessed Sacrament at the repository

GOOD FRIDAY
3 p.m. – Stations of the Cross
4 p.m. – Liturgy of the Lord’s Passion
8 p.m. – 11 p.m. – Keeping vigil with Our Lord
in the tomb

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

HOLY SATURDAY
8 a.m. - 3 p.m. - keeping vigil with Our Lord in
the tomb
10 a.m., 11 a.m., 12 p.m., 1 p.m - Bilingual
Blessing of Easter Baskets in the Church .
7 p.m. – The Solemn Easter Vigil (Bilingual)

THE RESURRECTION OF THE
LORD, EASTER SUNDAY

RAYMOND KRYSTYN

9 a.m. & 12:30 p.m. – Holy Mass

MAY HE REST IN PEACE
Niech odpoczywa
w pokoju wiecznym

Market Day
Correction
On the new forms
the pick up is
April 12th, 2014
not April 19th, 2014

Easter flowers collection
Easter flowers collection will take place this
coming Sunday, April 13th.
Please be generous with the
offerings for flowers and for
Easter so that we may
decorate
our
church
admirably for the most
important holyday of our
faith. Thank you for your
donations.

April 6th, 2014: 5th Sunday of Lent

Holy Thursday Pilgrimage
After the Holy Thursday Mass of the Lord’s
Supper on April 17th, 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 $5.00. Tickets will
be on sale until April 15th.
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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.

Pielgrzymka Wielkoczwartkowa
W Wielki Czwartek bezpo rednio po Mszy
więtej Wieczerzy Pańskiej udamy się
z pielgrzymk do kilku ko ciołów w Chicago.
Powrót przewidziany jest na około 11 p.m.
Chętnych prosimy o zakup biletów po Mszach
w. lub w biurze parafialnym. Koszt $5 od
osoby. Prosimy o zakup biletów do 15 kwietnia.
To czy pielgrzymka się odbędzie zale y od ilo ci
uczestników.

Zapraszamy kilku chętnych parafian
(kobiety i mę czyzn) do zapisania się
do symbolicznego obmycia nóg
w Wielki Czwartek. Lista do zapisu
znajduje się na stoliku za ławkami.
Prosimy o zapisy.
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ST. HELEN PARISH

WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
7:30 a.m.

9 a.m.

10:30 a.m.

12:30 p.m.

6 p.m.

TOTAL

Total collection /
Zebrana suma

$165

$669

$615

$427

$151.35

$2,027.35

Church in Central
and Eastern Europe

$104

$189

$230

$218

$38.05

$779.05

March 30, 2014

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.

Next Weekend’s second collection will be for Easter Flowers.


W następny weekend druga składka przeznaczona będzie na kwiaty.

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

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 6th, 2014: 5th Sunday of Lent
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CHRYSTUS WYPROWADZA NAS ZE MIERCI DO YCIA
Dzi ju 5. Niedziela Wielkiego Postu. Dziękujemy Miłosiernemu Bogu za więty czas prze ytych rekolekcji

wielkopostnych, które zakończyli my w ubiegłym tygodniu. Dziękujemy Kapłanom, którzy przez modlitwę,
głoszone Słowo Bo e i posługę w konfesjonale (zarówno w języku angielskim, jak i polskim) pomogli nam do
nawrócenia się, czyli do pełnego pojednania się z Bogiem i postawienia Go w centrum swojego ycia, jako
Najwy sz Warto ć oraz do pojednania i otwarcia się na ka dego człowieka. Był to szczególny czas, aby
popatrzyć na swoj relację do Boga i do bli niego. Czas, aby podj ć pokutę za słabo ci i grzechy. A czynimy
to po to, aby ju za 7 dni wej ć w najwa niejszy tydzień w roku ko cielnym – Wielki Tydzień. Aby poprzez
Niedzielę Palmow i Wielki Pi tek, i Wielk Sobotę doj ć do rado ci Niedzieli Zmartwychwstania. Ona
będzie faktycznie przepełniona rado ci , je li jak najlepiej wykorzystamy ten czas, który jeszcze nam do niej
pozostał.
Słowo Bo e dzisiejszej Niedzieli przychodzi nam z pomoc , aby „wygrywać” ten czas i prowadzi nas, aby
poprzez grób i mierć widzieć nadzieję Zmartwychwstania, nadzieję ycia wiecznego!
Mo e i nam, zdarza się, patrz c na otaczaj cy nas wiat, widzieć go w ciemnych kolorach. Mo e zwłaszcza,
kiedy do wiadczamy jakich niepowodzeń, choćby mierci kogo bliskiego. Ale jest to droga donik d, droga
do smutku, wycofania, ucieczki. Natomiast ka dy, kto chce w prawdzie patrzeć na wiat, widz c te i te jego
smutne czę ci, wie, e jest w nim tak e wiele dobra, wiele wydarzeń napawaj cych nadziej , rado ci !
Akcentuj c wła nie je, realnie widz c cały horyzont ycia – mo na odnale ć w nim „ wiatła szczę cia”. Nie
inaczej jest w dzisiejszej Liturgii Słowa. Oto zarówno w Księdze Ezechiela, jak i w Ewangelii, która tak
plastycznie opowiada nam dzi o wskrzeszeniu Łazarza – ostatecznie Bóg wyprowadza ze mierci: „Oto
otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, e Ja
jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój” (Ez 37, 12-13); oraz: „Łazarzu,
wyjd na zewn trz!” (J 11, 43). Z tych słów dla słuchaczy płynęła nadzieja ycia, która sięga dalej ni
mierć! Nadzieja, która pozwala d yć do prawdziwego szczę cia!
I my, przyjmijmy te słowa jako skierowane do nas. Pomy lmy, ile w nas jest słabo ci, ile grzechów! Ile w
nas niewierno ci wobec Boga, który kocha, który chce być tak blisko! Ile razy musimy powiedzieć, e jak
Łazarz le ymy w grobie naszej grzeszno ci... Bo faktycznie grzech powoduje mierć Bo ego ycia w nas,
mierć ycia łask , mierć dla moich dobrych pragnień. Skutkiem takiej mierci wywołanej przez grzech jest
oddalenie od Boga i od bli niego. Człowiek pogr a się wtedy w egoizmie, strachu, ucieka przed prawd !
Nie bójmy się nawet powiedzieć, jak Marta w dzisiejszej Ewangelii: „Panie, ju cuchnie. Le y bowiem od
czterech dni w grobie” (J 11, 39). Taka jest prawda o nas i o naszym grzechu!! Ale jest te mocniejsza
rzeczywisto ć, która mo e nas z tej grzechowej mierci wyprowadzić. To Chrystus – Jedyny Odkupiciel
Człowieka – jak zatytułował swoj pierwsz Encyklikę Bł. Jan Paweł II. To nasz jedyny Pan i Zbawiciel. Ten,
który z miło ci do nas zst pił na ziemię, przyj ł mierć krzy ow i zmartwychwstał!!! On ma moc, aby nas
wyprowadzić, jak Łazarza, z grobu naszych grzechów. On prawdziwie dzi woła mnie po imieniu:
Franciszku, Janie, Aleksy, Agnieszko, Anno, Ewo… – wyjd z grobu! Wyjd na zewn trz! Pozostaw z dala
swoje słabo ci, grzechy, niewierno ci! yj yciem płyn cym z Ducha więtego, jak przypominał nam dzi w.
Paweł: „A je eli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił
Chrystusa z martwych, przywróci do ycia wasze miertelne ciała moc mieszkaj cego w was swego
Ducha” (Rz 8, 11). Tak, wła nie moc Ducha więtego mo e pomóc mi w porzuceniu grzechów i w drodze do
szczę cia! Uwierzmy dzi na nowo, e Bóg wzywa nas do ycia; ycia łask , ycia miło ci , ycia ku
prawdziwemu szczę ciu!
Nie lękajmy się przystępowania do spowiedzi więtej, bo jest to Dar Zmartwychwstałego i Miłosiernego
Chrystusa, który przywraca mnie ze mierci grzechu do pełni ycia, i to ycia szczę liwego na wieki!

Ks. Franciszek Florczyk
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Wierzę, że im bardziej się kocha,
t więcej się czy i, gdyż miłości,
która nie jest niczy więcej niż uczuciem,

ST. HELEN PARISH
Serdecznie zapraszamy
na uroczyst Mszę więt z okazji
Kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII
w niedziel 27 kwietnia o godzinie 10:30 rano
We Mszy więtej wezm udział
kluby motocyklowe z Chicago.
Po Mszy więtej zło enie kwiatów
przed pomnikiem Ojca więtego.

nie mógłby nawet nazwać miłością .

W tym dniu nie b dzie Mszy wi tej
o godzinie 7:30 rano.
Samochody prosimy parkować obok szkoły lub na
parkingu Banku MB. Parking obok plebanii będzie
dostępny tylko dla motocyklistów.

Kącik katechizmowy
Jak współpracowała Maryja w zbawczym zamy le
Boga?
Dzięki łasce Bo ej Maryja przez całe ycie
pozostała wolna od wszelkiego grzechu osobistego.
Jest p" ełn łaski"(Łk 1,28), "Cała więta". Na
zapowied anioła, e porodzi "Syna
Najwy szego"(Łk 1,32), Maryja odpowiedziała
dobrowolnie "posłuszeństwem wiary"(Rz 1,5).
Przyjmuj c całym sercem Bo wolę zbawienia,
oddała się całkowicie osobie i dziełu swego Syna.
Co oznacza dziewicze pocz cie Jezusa?
Oznacza, e Jezus został poczęty w łonie Maryi
jedynie przez moc Ducha więtego, bez udziału
człowieka. Jest naturalnym Synem Ojca przez
Bóstwo i naturalnym Synem Maryi przez
człowieczeństwo, wła ciwym Synem Bo ym w
obydwu naturach i w jednej Boskiej Osobie.

April 6th, 2014: 5th Sunday of Lent
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Modlitewne spotkania Taizé
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w duchu Wspólnoty Taizé

Co to jest Taizé? Jest to forma modlitwy oparta na krótkich rozwa aniach i
piewie krótkich kanonów.
Kiedy? 11 kwietnia od godziny 8 do 9 wieczór
Gdzie? Parafia w. Heleny
Więcej informacji na stronie internetowej: www.sthelenparish.net

Składka na kwiaty
Składka na kwiaty do Bo ego Grobu i na dekoracje ko cioła zostanie zebrana
13
kwietnia. Prosimy
o
hojne ofiary
na
kwiaty
i
na
ko ciół
z okazji wi t Wielkanocnych, aby nasz ko ciół był godnie przystrojony na największe
więto naszej wiary którym jest
Zmartwychwstanie Chrystusa. Bóg zapłać za
zrozumienie i zło one ofiary.

ROZKŁAD NABO EŃSTW
WIELKOPOSTNYCH
DROGA KRZY OWA
Pi tek o godzinie 7 p.m. po polsku
W j. angielskim we rody o godzinie 7 p.m.

GORZKIE ALE
Niedziela po Mszy w. o godzinie 10:30 p.m.

SPOWIED
roda, 9 kwietnia od 7 do 8 pm

ROZKŁAD NABO EŃSTW
WIELKIEGO TYGODNIA I WI T
WIELKI CZWARTEK
Msza więta Wieczerzy Pańskiej - 7 p.m. (dwujęzyczna)
Adoracja Naj więtszego Sakramentu w ciemnicy 8 p.m.
– 11p.m.
WIELKI PI TEK
Droga Krzy owa - 6 p.m.
Nabo eństwo Męki Pańskiej - 7:00 p.m.
Adoracja Naj więtszego Sakramentu przy Grobie
Pańskim - 8 p.m. – 11 p.m.
WIELKA SOBOTA
Adoracja przy grobie od godziny 8 a.m. - 3 p.m.
Po więcenie 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 więta - 6 a.m.
Msza w. Zmartwychwstania Pańskiego -10:30 a.m.
(Uwaga! Nie ma Mszy o godzinie 7:30 a.m.)

