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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.; 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 piątku)
7:00 a.m. (angielska) 7:30 a.m. (polska)
Sobota: 8:00 rano (polska)
Spowiedź: 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, June 22, 2014, The Most Holy Body and Blood of Christ / Boże Ciało
7:30 AM † Adam Rachowicz; † Andrzej Holicz 10-ta rocznica mierci; Za wszystkich ojców żyjących i
zmarłych
9:00 AM For parishioners; † Janina Krzystyniak 25th death anniversary req by sister; † Irene Cudak Gregorian
mass; For all Fathers both living and deceased; Healing for Matthew Pawlik
10:30 AM Za Parafian; † Jan Fit rozpoczęcie Mszy więtych gregoriańskich; Za wszystkich ojców żyjących i
zmarłych; † Jakub Ostrowski; † Józefa Ostrowski; † Zenon Ostrowski; † Stanisław Kret; † Teodor Ja niuk 1sza
rocznica mierci z intencji żony; Z podziękowaniem Panu jezusowi najmiłosierniejszemu i cudownej Matce
Boskiej za otrzymaną łaskę i z pro bą o dalszą pomoc i błogosławieństwo dla Zenona
12:30 PM For all Fathers both living and deceased;
6 PM For all donors of St. Helen Church; For all Fathers both living and deceased;
Monday, June 23, 2014, PONIEDZIAŁEK;
7 AM Poor souls in Purgatory; † Irene Cudak Gregorian mass; For all Fathers both living and deceased
7:30 AM † Jan Fit Msza więta gregoriańska; Za wszystkich ojców żyjących i zmarłych
Tuesday, June 24, 2014, WTOREK; The Nativity of st. John the Baptist
7 AM † Irene Cudak Gregorian mass;
7:30 AM † Jan Fit Msza więta gregoriańska; † Jan Laszczak w dniu imienin o łaskę wiecznej szczę liwo ci
prosi siostra
Wednesday, June 25, 2014, RODA;
7 AM † Irene Cudak Gregorian mass;
7:30 AM † Jan Fit Msza więta gregoriańska;
Thursday, June 26, 2014, CZWARTEK;
7 AM † Irene Cudak Gregorian mass;
7:30 AM † Jan Fit Msza więta gregoriańska;
Friday, June 27, 2014, PI TEK;
7AM † Irene Cudak Gregorian mass;
7:30 AM † Jan Fit Msza więta gregoriańska;
Saturday, June 28, 2014, SOBOTA; St. Irenaeus
8 AM † Jan Fit Msza więta gregoriańska; † Irene Cudak Gregorian mass; † James Koutnik 20ta rocznica
mierci
Sunday, June 29, 2014, SS. Peter and Paul / więtych Piotra i Pawła
7:30 AM
9:00 AM For parishioners; † Raymond Krystyn Sr.; † Irene Cudak Gregorian mass; Healing for Matthew Pawlik
10:30 AM Za Parafian; † Jan Fit Msza więta gregoriańska; † Emilia Laszczak z okazji imienin o miłosierdzie
Boże i szczę cie prosi córka; † Teodor Ja niuk 1sza rocznica mierci z intencji żony; Z podziękowaniem Panu
jezusowi najmiłosierniejszemu i cudownej Matce Boskiej za otrzymaną łaskę i z pro bą o dalszą pomoc i
błogosławieństwo dla Zenona
12:30 PM † William Payette req by Jessica Jagielnik; Health and God’s blessings for Walter L. Sojka on his
Birthday
6 PM For all donors of St. Helen Church;

June 22nd, 2014: The Most Holy Body and Blood of Christ
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Dear Brothers and Sisters in Christ,
On Easter Sunday 2013, Pope Francis encouraged each person to be
a witness of charity. The Holy Father has continued to remind each
of us through his words and actions that we must serve our brothers
and sisters in order to be true disciples of Christ.
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, His Holiness extends his charity to
those most in need.
This year’s Peter’s Pence Collection on June 29th provides each of us the opportunity to be
a witness of charity. In addition, our financial support of this annual collection will assist
Pope Francis in strengthening dioceses, religious orders and struggling communities of faith.
I thank you for your generosity.
May Our Lord continue to bless you and your loved ones as you share your faith and charity
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.

Sincerely yours in Christ,

Francis Cardinal George, O.M.I.
Archbishop of Chicago
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Catechism Corner
How is Jesus’ offering expressed at the Last
Supper?
At the Last Supper with his apostles on the eve of
his passion Jesus anticipated, that is, both
symbolized his free self-offering and made it
really present: “This is my Body which is given for
you” (Luke 22:19), “This is my Blood which is
poured out...” (Matthew 26:28) Thus he both
instituted the Eucharist as the “memorial” (1
Corinthians 11:25) of his sacrifice and instituted
his apostles as priests of the new covenant.
What happened in the Agony in the Garden of
Gethsemane?
Despite the horror which death represented for the
sacred humanity of Jesus “who is the Author of
Life” (Acts 3:15), the human will of the Son of
God remained faithful to the will of the Father for
our salvation. Jesus accepted the duty to carry our
sins in his Body “becoming obedient unto
death” (Philippians 2:8).

Please join us
for a Rosary Prayer
every Wednesday at 7pm
at Our Lady of the Lourdes Chapel
(located next to the church’s vestibule).

Parish Council News
The Parish Council has put up a comment box in the
vestibule of the church.
Please write any questions, suggestions or comments
and place them in the box and the council will do
their best to address all of them. You do not need to
put your information on the card unless you would
like a direct reply to your comments.
Thank You
Harriet Siller
Parish Council President
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St. Helen Church
can earn a donation every time
you search the Internet and
shop online!!!
Search the web with Yahoo-powered
GoodSearch.com and they’ll donate about
a penny to our parish each time you
search!
Shop at more than 600 GoodShop.com
merchants including Amazon, Best Buy,
Toys R Us, and others, and a percentage
of each purchase will go to our parish!

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

•
•
•
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“Everything Was Once New”
This week, we have a very long sequence for Corpus Chris ! We'll discuss a li le of its
history and purpose, and how we handled it at the masses. We also con nue our
conversa on on an phons and how they are structured. A er that we're oﬀ to the 20th
Century!
Thank you again for reading! Remember to pick up a copy of this week's ar cle in the
main ves bule, or stop by the St. Helen's Music Ministry website
(shortened link): h p://goo.gl/5eCpUU
If you have missed some of the ar cles, just ask me for some copies! I keep
extras on hand in the church. If you have any ques ons, please feel free to
stop by the choir lo a er masses on Sunday, or shoot me an e-mail at
sthelensmusic@gmail.com.
-Alex Fries
Music Director

Saint Irenaeus, was Bishop of Lugdunum in Gaul, then a part of the Roman Empire (now Lyon, France).
He was an early Church Father and apologist, and his writings were formative in the early development of
Christian theology. He was a hearer of Polycarp,[1] who in turn was traditionally a disciple of John the
Evangelist.
Irenaeus' best-known book, Adversus Haereses or Against Heresies (c. 180), is a detailed attack on
Gnosticism, which was then a serious threat to the Church, and especially on the system of the Gnostic
Valentinus. As one of the first great Christian theologians, he emphasized the traditional elements in the
Church, especially the episcopate, Scripture, and tradition.[2] Against the Gnostics, who said that they
possessed a secret oral tradition from Jesus himself, Irenaeus maintained that the bishops in different cities
are known as far back as the Apostles and that the bishops provided the only safe guide to the interpretation
of Scripture. His writings, with those of Clement and Ignatius, are taken as among
the earliest signs of the developing doctrine of the primacy of the Roman see.
Irenaeus is the earliest witness to recognition of the canonical character of all four
gospels.
Irenaeus is recognized as a saint by the Roman Catholic Church and the Eastern
Orthodox Church. His feast day is on June 28 in the Roman Catholic calendar of
saints, where it was inserted for the first time in 1920; in 1960 it was transferred
to July 3, leaving June 28 for the Vigil of the Feast of Saints Peter and Paul, but in
1969 it was returned to June 28, the day of his death.
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Special
thanks
to
Sylwia
Sokołowska and Anieszka Guerrero
for preparing Coffee and Cake Sale
last Sunday. $210 will go toward
archdiocesan bills.

St. Helen Parish
Catholic Annual Appeal
2014 Report
Amount pledged /
Wysoko ć
zobowi zań

Amount Paid /
Kwota zapłacona

Serdeczne podziękowania dla Pani
Sylwii Sokołowskiej i Agnieszki
Guerrero za przygotowanie ciasta i
sprzedaż w ubiegł niedzielę. Kwota
w
wysoko ci
$210
zostanie
przeznaczona
na
zapłacenie
rachunków z archidiecezji.
Mercy Home for Boys & Girls

Thank you for your donations
Bóg zapłać za Waszą hojno ć

Summer Openings - Residential Programs

XVI POLONIJNA PIELGRZYMKA
RODZINY RADIA MARYJA

Mercy Home for Boys & Girls is offering an
opportunity for youth, ages 11-14, to enter the
residential program for Summer 2014. Mercy Home
offers programs with the therapeutic, academic and
daily support needed to succeed in life. For more
information about the residential program and about
Mercy Home, please visit www.mercyhome.org or
call 312-738-7590.

Do Amerykańskiej Częstochowy w Doylestown.
Centralne uroczysto ci w niedzielę
6 lipca 2014 o godz. 11:00 am
w Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej.
Więcej informacji i zapisy
w Centrali Radia Maryja
6965 W. Belmont Ave.,
Tel. 773-385-8472
lub w biurze w. Krzysztofa: 708-373-1333

Live in caregiver needed for woman and man, English a must.
Nancy 312-671 –0052
From June through August our parish office will be closed on Mondays.
W czasie miesięcy wakacyjnych tj. od czerwca do sierpnia, biuro
parafialne będzie nieczynne w poniedziałki.
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ

June 15, 2014
Total collection /
Zebrana suma

7:30 a.m.

9 a.m.

10:30 a.m.

12:30 p.m.

6 p.m.

Other

TOTAL

$173.96

$665

$599

$201.116

$234.99

-

$1,874.11

$168

$234.93

$297

$53.35

$109

-

$862.28

Heating Bill

Father’s Day - $801
Next Weekend’s second collection will be for Peter’s Pence


W następny weekend druga składka przeznaczona będzie na Święto
Pietrze

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.
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Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
W Wielką Niedzielę zeszłego roku Papież Franciszek zachęcał
wszystkich do dawania świadectwa miłości. Ojciec Święty ciągle
przypomina nam, poprzez Jego słowa i uczynki, iż musimy służyć naszym braciom i siostrom,
abyśmy byli prawdziwymi uczniami Chrystusa.
W diecezjach, gdzie wielu mieszkańców zdanych jest na opiekę społeczną i duszpasterską ze
strony Kościoła, jak również w miejscach gdzie Katolicy są prześladowani za wiarę, Ojciec
Święty obejmuje opieką tych, którzy są w największej potrzebie.
Tegoroczne Świętopietrze – kolekta na rzecz Ojca Świętego w dniu 29 czerwca – daje nam
szansę byśmy i my dali świadectwo miłości. Nasze wsparcie dla tej dorocznej kolekty pomoże
Papieżowi Franciszkowi w dziele umacniania diecezji, zakonów, oraz borykających się
z problemami wspólnotami wiernych.
Niech Bóg nadal błogosławi Wam i Waszym bliskim, gdy szerzycie wiarę i dobroczynność
w waszych paraﬁach, w archidiecezji Chicago i w całym Kościele Powszechnym. Proszę,
pamiętajcie o mnie w swoich modlitwach; zapewniam, że ja również modlę się za Was i za
tych, których kochacie.

Szczerze oddany w Chrystusie,

Francis Kardynał George, O.M.I.
Arcybiskup Chicago
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Kącik katechizmowy
Jak wyraziło si podczas Ostatniej Wieczerzy
ofiarowanie Jezusa?
Podczas Ostatniej Wieczerzy, spożywanej z
Apostołami, w przeddzień swej męki, Jezus
uprzedził dobrowolne ofiarowanie swego życia: "To
jest Ciało moje, które za was będzie wydane"(Łk
22,19), "To jest moja krew Przymierza, która za
wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów"(Mt
26,28). Ustanowił w owej chwili Eucharystię, która
będzie p" ami tk " (1Kor 11,25) Jego ofiary, a
swoich Apostołów jako kapłanów Nowego
Przymierza.
Co wydarzyło si podczas agonii w Getsemani?
Mimo przerażenia, które mierć wywołuje w
całkowicie więtej ludzkiej naturze Tego, który jest "
Dawc życia" (Dz 3,15), Jezus zgadza się w swojej
ludzkiej woli, by wypełniła się wola Ojca: aby nas
zbawić, zgadza się ponie ć nasze grzechy w swoim
ciele, "stawszy się posłusznym aż do mierci" (Flp
2,8).

Jeżeli planujesz wysłanie komu kartki czy to
z okazji urodzin, imienin, rocznicy dlaczego
nie zamówić mszy w. w ich intencjach?
Msze więte ofiarowane s za żywych i za
zmarłych. Nie ma lepszego daru niż
ofiarowanie modlitwy w czyjej intencji.

Zachęcamy do odwiedzania strony
www.catholicleaguepolonia.org
Można na niej znaleźć wiele informacji
co dzieje się w parafiach na terenie
naszej diecezji.
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Ireneusz urodził się w Smyrnie (dzisiejszy Izmir w Turcji) około 130 r. (chociaż podawane s też daty
między 115 a 125 rokiem albo między rokiem 130 a 142). Był uczniem tamtejszego biskupa, w.
Polikarpa - ucznia w. Jana Apostoła. W swoim dziele Przeciw herezjom Ireneusz pisze, że gdy był
uczniem w. Polikarpa, ten był już starcem. Apostołował w Galii (teren dzisiejszej Francji). Stamt d w
177 r. został wysłany przez chrze cijan do papieża Eleuteriusza z misj . Kiedy Ireneusz był w drodze do
Rzymu, cesarz Septymiusz Sewer wszedł wła nie do Lyonu i rozpocz ł w tym mie cie krwawe
prze ladowanie, którego ofiar padli w. Potyn, biskup Lyonu, i jego 47 towarzyszy. Kiedy Ireneusz
powrócił do Lyonu (łac. Lugdunum), został powołany na biskupa tegoż miasta po w. Potynie. Jako
wybitny teolog zwalczał w swoich pismach gnostyków, wykazuj c, że tylko Ko ciół przechował wiernie
tradycję otrzyman od Apostołów.
Nie wiemy nic o działalno ci duszpasterskiej Ireneusza. Pozostawił jednak dzieło, które stanowi
prawdziwy jego pomnik i wydaje najwymowniejsze wiadectwo o wiedzy teologicznej autora, jak też o
żarliwo ci apostolskiej o czysto ć wiary. Ireneusz używał greki. W swoim dziele Przeciw herezjom (które
zachowało się w jednej z łacińskich kopii) przedstawił wszystkie błędy, jakie nękały pierwotne
chrze cijaństwo. Jest to więc niezmiernie ważny dokument. Zbija on błędy i daje wykład autentycznej
wiary. Zawiera nie tylko indeks herezji, ale także sumę tradycji apostolskiej i pierwszych Ojców
Ko cioła. Drugie dzieło, Dowód prawdziwo ci nauki apostolskiej, zachowało się w przekładzie na język
ormiański. Ireneuszowi zawdzięczamy pojęcie Tradycji i sukcesji apostolskiej, a także spis papieży od w.
Piotra do Eleuteriusza. Euzebiusz z Cezarei (pisarz i historyk Ko cioła żyj cy na przełomie III i IV w.)
nie podaje, jak mierci pożegnał życie doczesne w 202 r. Ireneusz, ale wyraźnie o jego męczeńskiej
mierci w czasach prze ladowań Septymiusza Sewera pisz w. Hieronim
(w. V) i w. Grzegorz z Tours (w. VI). Pochowany został w Lyonie, w
ko ciele w. Jana, który później otrzymał jego imię. Relikwie zostały
zniszczone przez hugenotów w 1562 r.
Ko ciół w Lyonie oddaje cze ć w. Ireneuszowi jako doktorowi Ko cioła i
swemu głównemu patronowi. Dopiero jednak papież Benedykt XV w roku
1922 doroczn pami tkę w. Ireneusza rozszerzył na cały Ko ciół.
W ikonografii jest przedstawiany w stroju biskupa rytu rzymskiego z mitr
i pastorałem.

Od Rady Parafialnej
Rada Parafialna umie ciła w przedsionku ko cioła skrzynkę na komentarze. Jeżeli ktokolwiek ma jakie
pytania, sugestie czy komentarze dotycz ce życia naszej parafii bardzo prosimy aby umieszczać je wła nie w
tej skrzynce. Postaramy się odpowiedzieć na każde z nich. Kartki tam umieszczane nie musz być podpisane
chyba, że ta osoba ma życzenie aby odpowiedź trafiła bezpo rednio do niej. Sugestie można pisać w j zyku
polskim.
Dziękujemy,
Harriet Siller,
Przewodnicz cy Rady Parafialnej

