Trójcy Przenaj więtszej, 31 maj, 2015

2315 W. Augusta Blvd.,
Chicago, IL 60622
Phone (773) 235-3575;
Fax (773) 235-3810
sthelen@archchicago.org

Schedule of Services
Plan Posługi Duszpasterskiej

Rev. Franciszek Florczyk, Pastor
Alex Fries, Director of Music
sthelensmusic@gmail.com

Agnieszka Brandys, Parish Secretary
sthelen@archchicago.org
Harriet Siller, Parish Council Chair
sthelenparishcouncil@gmail.com
Jill Anderson, Finance Council Chair
ST. HELEN SCHOOL
2347 W. Augusta Blvd.
Phone (773) 486-1055;
www.sthelenchicago.org
Mrs. Marianne Johnson, Principal

MASSES:
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 WI TE:
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 Pi tek miesi ca
5:45 p.m. - 6:45 p.m. lub na umówienie

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE W. W TYGODNIU
The Most Holy Trinity Sunday, May 31st, 2015, NIEDZIELA; Trójcy Przenaj więtszej
7:30 AM - Za Parafian;
9:00 AM - For Parishioners; † Frank Koutnik 29th anniversary of death; † Ben Bartosik
10:30 AM – Za Parafian; Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Nieustającej pomocy za otrzymaną
łaskę i o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla Zenona; O zdrowie, bł. Boże i opiekę cudownej Matki Bożej
dla Zenona, Roberta, Joli i Władysława z okazji dnia dziecka
Za dusze p. † Franciszek Nycek;
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory; † Władysław Kania
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church; Thanksgiving from Mark Lester Morillo
Monday, June 1, 2015, PONIEDZIAŁEK: St. Justin
7AM For Poor Souls in Purgatory; For all Felician sister both living and deceased
Tuesday, June 2, 2015, WTOREK: St. Marcellinus
7AM
Wednesday, June 3, 2015, RODA:
7 AM † Joseph S. Jagiello
Thursday, June 4, 2015, CZWARTEK:
7 AM † Janina Duda
First Friday, June 5, 2015, PI TEK: St. Boniface
7 AM
7 PM Za ojców żyjących i zmarłych; † Anna Śliwa
First Saturday, June 6, 2015, SOBOTA: St. Norbert
8 AM Za matki żyjące i zmarłe;
Corpus Christi, Sunday, June 7, 2015, NIEDZIELA; Bo e Ciało
7:30 AM - Za Parafian;
9:00 AM - For Parishioners; † Zofia, Louis Stawasz;
10:30 AM – Za Parafian; Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Nieustającej pomocy za otrzymaną
łaskę i o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla Zenona
Za dusze p. † Franciszek Nycek
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory; † Exaltacion Castroverde
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church; † Joseph S. Jagiello

May 31st, 2015: The Most Holy Trinity
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Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit
The Solemnity of the Most Holy Trinity is one of the deepest mysteries of our faith. We do not know how
this is possible, but we believe that there is one God in three Persons. This faith we profess often, especially
when we make a sign of the cross. In the name of the Holy Trinity we begin our prayers, bless and forgive
sins, we begin important Christian activities.
Today's biblical texts tell us of the Father, the Son, and the Holy Spirit in God's promise of salvation, in
which we share through the sacrament of baptism. Always, and especially today, we thank the Holy Trinity
for the gift of salvation.
Remaining in communion of faith and love, let us especially glorify God the Father - for the gift of creation,
for our life, the Son - for the gift of salvation and the Holy Spirit - for the gift of holiness.
1. The gift of creation, the gift of life
God not only created the whole world, but constantly keeps it in existence and takes care of it him. All of
nature worships the Creator of his existence and life.
Likewise, law and order that we see in the nature and in the world, proves that someone has established that
law and order, it didn’t happen by itself. God not only created the world, but directs it.
However, man has received the most beautiful gift from God because he gave him not only the physical life,
living together with nature, but gave it to him his own life at the time of baptism. It was then in the words of
the priest: "I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit" the Most Holy
Trinity descended into our hearts. At the same time we received the virtue of faith, hope and love. Do we
strengthen them or revive them by leading a good life?
Do you appreciate and respect their own and others life from conception until natural death? Do you care
about the supernatural life in your soul and to keep from losing it?
2. The gift of salvation
Today also we remind ourselves again of our salvation: at what price we have been redeemed! Jesus Christ,
the Son of God, we give our praise and thanks for being on the cross for our redemption. Therefore, we
should make a sign of the cross before the prayer, work, travel, meals or going to church. Cross should be the
center in our lives. Cross has a right to exist in public space, because it contains a very clear message, that
God suffered and the suffering is with us. It is the content that nobody attacks, and many help to live with
dignity "
3. With the gift of sanctification
A week ago, we reminded ourselves that we owe our repentance to the Holy
Spirit, our reconciliation with God and neighbor in the Sacrament of
Reconciliation. Today we give thanks for the gift of our sanctification of the Third
Person of the Blessed Trinity. The Holy Spirit sanctifies the whole Church of
Christ and all his limbs. From baptism through other sacraments the Holy Spirit
leads each of us to holiness and salvation.

So often repeat the words of praise: "Glory be to the Father, and to
the Son, and to the Holy Spirit."!
Fr. Francis Florczyk
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ST. HELEN PARISH

Catholic Family Day

Sunday, June 14
Come to Catholic Family Day at Six Flags
Great America on Sunday, June 14! The say
will begin with Mass at 10 a.m., celebrated by
the Vicar General, Rev. Ronald Hicks. Tickets
are available online by using the promo code:
CATHOLIC. Please RSVP for Mass at
strategicpastoralplan@archchicago.org and call
312-534-5316 for more information about
Catholic Family Day.

May 31st, 2015: The Most Holy Trinity

Year of Sacraments
July 2014 - June 2015
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CATECHISM CORNER
What is the link between the sacraments and the Church?
Christ has entrusted the sacraments to his Church. They are
the sacraments “of the Church” in a twofold sense: they are
“from her” insofar as they are actions of the Church which is
the sacrament of Christ’s action; and they are “for her” in as
much as they build up the Church.
What is the sacramental character?
It is a spiritual “seal” bestowed by the sacraments of Baptism,
Confirmation, and Holy Orders. It is a promise and guarantee
of divine protection. By virtue of this seal the Christian is configured to Christ, participates in a variety of ways in his priesthood and takes his part in the Church according to different
states and functions. He is, therefore, set apart for divine worship and the service of the Church. Because this character is
indelible the sacraments that impress it on the soul are received only once in life.
What is the relationship between the sacraments and faith?
The sacraments not only presuppose faith but with words and
ritual elements they nourish, strengthen, and express it. By
celebrating the sacraments, the Church professes the faith that
comes from the apostles. This explains the origin of the ancient saying, “lex orandi, lex credendi,” that is, the Church
believes as she prays.

We are planning to organize “KidsFest” on
June 28th at our parking lot. We are looking
for volunteers to help with the kids’ activities.
You can make your contributions 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 contributions and payments
• Email notification of contributions and payments
• Never miss another Sunday Contribution when you are out
of town
• You can log on from anywhere there is
internet access
• Free app for Android phone!
• Secure and flexible

If you have some spare time to dedicate to the
kids, please join us for the meeting on June
3rd at 7pm at the rectory.

28 czerwca planujemy zorganizować Festyn
dla dzieci. Potrzebujemy wolontariuszy którzy
pomog nam w przygotowaniu tego festynu.
Zapraszamy na spotkanie organizacyjne we
rodę 3 czerwca o godzinie 7 wieczór na
plebanii.
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ST. HELEN PARISH

ADORACJA
NAJ WI TSZEGO SAKRAMENTU
Zapraszamy do prywatnego udziału
w Adoracji Naj więtszego Sakramentu,
w Pierwszy Pi tek miesi ca czerwca
(5 czerwca).
Adoracja od godziny 5:30 pm, zakończona
Msz w. o godzinie 7 wieczór.
Mo liwo ć spowiedzi od 5:45 do 6:45pm.

EUCHARISTIC
ADORATION
COME TO ADORE JESUS
IN THE BLESSED SACRAMENT
THIS FIRST FRIDAY,
JUNE 5TH,
FROM 5:30 AM UNTIL 7 PM.
Confession from 5:45 to 6:45pm.

Fathers Day Novena June 21st - June 29th
Father’s Day is Sunday, June 21st. Once again this year, we will be honoring our fathers,
grandfathers, uncles, brothers, cousins and friends, living and deceased in our Father’s Day
Novena . The envelopes avaliable at the church. Please write in the names of the fathers you want
remembered, living or deceased, include a free-will offering, and return the envelope in the
collection basket, or to the rectory no later than Friday, June 19th.
Our Novena of Holy Masses will begin on Sunday, June 21st and
continue through June 29th. Also, our fathers, living and deceased are
remembered on every First Friday of the month all year long at the
7:00 p.m. Holy Mass.

Nowenna z okazji Dnia Ojca
W niedzielę, 21-go czerwca będziemy obchodzić Dzień Ojca. W tym dniu rozpoczniemy Nowennę
w intencji naszych ojców, tak yj cych jak i zmarłych, która będzie odprawiana przez 9 dni.
Ka dego dnia w czasie Nowenny będzie odprawiana Msza więta w intencji wszystkich ojców,
jak równie w ka dy pierwszy pi tek miesi ca w ci gu roku o godzinie 7 wieczór modlimy się za
naszych ojców. Prosimy o wypisanie imion Waszych ojców, aby my mogli w ich intencjach
modlić się. Niech ten Dzień Ojca będzie okazj do wyra enia naszej wdzięczno ci naszym ojcom
za ich troskę i opiekę. Niech będzie apelem i wezwaniem do miło ci, szacunku i wdzięczno ci
wobec ojców, skierowanym do wszystkich dzieci i młodzie y. Koperty s dostępne na stoliku za
ławkami.

May 31st, 2015: The Most Holy Trinity
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We want to invite you to participate in our Food Drive. You can drop off your grocery bags
in our entrance of the church by the statue of Jesus with Children. Our next Food Drive will
be on the weekend of June 7, 2015. What we collect we will pass it to St. Mark Food
Pantry that distributes it during a week to the needy of our area. We appreciate you
willingness to share your bread with others!

Zbiórka Żywności
Przypominamy o Zbiórce ywno ci, która odbywa się w ka dy pierwszy weekend miesi ca. Prosimy o
składnie suchych produktów ywno ciowych w koszyku, który będzie umieszczony w przedsionku. Mamy
nadzieję, e ka dy z nas podzieli się Tym co ma i w naszym koszyku nie będzie brakowało jedzenia.
Kolejna nasza zbiórka odbędzie się w weekend 7 czerwca. ywno ć, która zostanie zebrana w naszej
parafii zostanie przekazana do Parafii w. Marka, która prowadzi „s siedzk spi arnię” i wydaje
jedzenie biednym mieszkaj cym w naszej okolicy.

If you are planning to send a card to celebrate a
special occasion, please also consider requesting
that a Holy Mass be held in their intention. There
is no better gift than offering prayers in someone’s
intention.

Je eli planujesz wysłanie komu kartki, czy to z
okazji urodzin, imienin, rocznicy, dlaczego nie
zamówić Mszy w. w ich intencjach? Msze więte
ofiarowane s za ywych i za zmarłych. Nie ma
lepszego daru ni ofiarowanie modlitwy w czyjej
intencji.

St. Helen Parish
Catholic Annual Appeal
2015 Report
Amount pledged /
Wysoko ć
zobowi zań

Amount Paid /
Kwota zapłacona

Miscellaneous
Office condo for sale in Tinley Park. 1000 sq
ft, new roof, new HVAC. For information
call Tom 708 - 280 - 8820

Thank you for your donations
Bóg zapłać za Waszą hojno ć

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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ST. HELEN PARISH

WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
TOTAL

Weekly budget
Bud et tygodniowy

Over budget
(Under budget)

Total Sunday collection /
Wysoko ć niedzielnej składki

$1,913

$5,100

($3,187)

Energy Needs /
U yteczno ci

$497.80

May 24th, 2015

Sugerowana niedzielna ofiara to równowarto ć
jednej godziny Twojej tygodniowej pracy.
Bóg zapłać wszystkim Paraﬁanom
i Oﬁarodawcom za Wasze wsparcie.

Suggested weekly donation:
One hour of your weekly salary.
We thank all of our Parishioners
and Benefactors for their continued support.

Upcoming CollecƟons / Nadchodzące Składki
May 31st / 31 maj - Nepal Earthquake Appeal / Trzęsienie ziemi w Nepalu
June 7th / 7 czerwiec - School Support / Szkoła Św. Heleny

SAKRAMENTY
Sakrament Chrztu w.
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

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.

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.

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
e-mail

May 31st, 2015: The Most Holy Trinity
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Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi wi temu
W dzisiejsz uroczysto ć Trójcy Przenaj więtszej chylimy czoła przed jedn z najgłębszych tajemnic naszej
wiary. Nie wiemy jak to jest mo liwe, ale wierzymy, e jest jeden Bóg w Trzech Osobach. Tę wiarę nasz
wyznajemy często, a szczególnie wtedy, gdy czynimy na sobie znak krzy a. W imię Trójcy Przenaj więtszej
rozpoczynamy nasze modlitwy, błogosławimy i odpuszczamy grzechy, wykonujemy najwa niejsze nasze
chrze cijańskie czynno ci.
Dzisiejsze teksty biblijne mówi nam o udziale Ojca, Syna i Ducha więtego w Bo ej ekonomii zbawienia, w
której mamy udział przez sakrament chrztu więtego. Zawsze, a szczególnie dzi , mamy dziękować Bogu w
Trójcy Jedynemu za te dzieła zbawcze. Dzi więc, trwaj c we wspólnocie wiary i miło ci, postarajmy się
szczególnie uwielbić Boga Ojca – za dar stworzenia, za nasze ycie, Syna – za dar zbawienia i Ducha
więtego – za dar u więcenia.
1. Za dar stworzenia, dar naszego życia
Bóg nie tylko stworzył cały wiat, ale nieustannie podtrzymuje go w istnieniu i opiekuje się nim. Cała
przyroda, tak wspaniała i piękna, wielbi Stwórcę swoim istnieniem i yciem.
Tak samo ład i porz dek, jaki widzimy w przyrodzie i w wiecie, wiadczy, e Kto ten ład i porz dek
ustanowił, to przecie samo się nie stało. Bo Bóg nie tylko wiat stworzył, ale tak e kieruje nim swoimi
m drymi prawami.
Jednak najwspanialej obdarzył Bóg swoimi darami człowieka, bo dał mu nie tylko ycie fizyczne, wspólne z
przyrod yw , ale tak e duszę nie mierteln i obdarzył go na chrzcie w. swoim własnym yciem. To
wła nie wtedy, na słowa kapłana: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha więtego” zst piła do serc
naszych Trójca Przenaj więtsza i zaczęło w nas tętnić ycie Bo e. To wtedy otrzymali my cnotę wiary nadziei
i miło ci. Czy je umacniamy, czy je o ywiamy dobrym yciem?
Czy ja cenię sobie i szanuję swoje i cudze ycie naturalne od poczęcia a do mierci? Czy dbam o ycie
nadprzyrodzone w swojej duszy, strzegę go przed utrat i rozwijam?
2. Za dar zbawienia
Dzi tak e mamy sobie na nowo przypomnieć o naszym zbawieniu: za jak cenę zostali my odkupieni!
Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bo emu, nale y się nasze uwielbienie i podziękowanie za to, e na krzy u
dokonał naszego odkupienia. Dlatego powinni my czynić na sobie znak krzy a przed modlitw , prac ,
podró , posiłkiem czy wchodz c do ko cioła. Krzy miejmy na miejscu naczelnym w naszym yciu. Krzy ma
prawo do obecno ci w przestrzeni publicznej, poniewa zawiera bardzo czytelne przesłanie, e Bóg cierpiał i
przez cierpienie jest z nami. Jest to tre ć, która nikogo nie atakuje, a wielu pomaga godnie yć”
3. Za dar u wi cenia
Tydzień temu przypomnieli my sobie, e Duchowi więtemu zawdzięczamy
nasze nawrócenie, nasze pojednanie z Bogiem i bli nimi w Sakramencie
Pojednania. Dzi podziękujmy za dar naszego u więcenia Trzeciej Osobie
Trójcy Przenaj więtszej. Duch więty u więca cały Ko ciół Chrystusowy i
wszystkie Jego członki. Od chrztu w. poprzez inne sakramenty więte prowadzi
ka dego z nas do więto ci, do zbawienia.
Powtarzajmy wi c cz sto słowa uwielbienia: „Chwała Bogu Ojcu i Synowi, i Duchowi wi temu”!
Ks. Franciszek Florczyk
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ST. HELEN PARISH

KĄCIK KATECHIZMOWY

Rok Sakramentów
Lipiec 2014 - Czerwiec 2015

Jaka jest łączno ć sakramentów z Ko ciołem?
Chrystus powierzył sakramenty Ko ciołowi. S one sakramentami Ko cioła w podwójnym znaczeniu: s sakramentami "przez Ko ciół", poniewa s działaniami
Ko cioła, który jest sakramentem działania w nim
Chrystusa, i s sakramentami d" la Ko cioła", poniewa
buduj Ko ciół.
Co to jest charakter sakramentalny?
Jest duchow pieczęci , któr wyciskaj sakramenty
chrztu, bierzmowania i więceń. Jest obietnic i zapewnieniem opieki Bo ej. Z mocy tej pieczęci chrze cijanin
upodabnia się do Chrystusa, uczestniczy w ró ny sposób w kapłaństwie Chrystusa i nale y do Ko cioła, odpowiednio do swego stanu i pełnionych funkcji. Powołany jest więc do kultu Bo ego i słu by Ko ciołowi. Poniewa charakter jest nieusuwalny, sakramenty, które
go wyciskaj , mo na przyj ć tylko raz w yciu.
Jaka jest relacja sakramentów do wiary?
Sakramenty nie tylko zakładaj wiarę, lecz za pomoc
słów i obrzędowych elementów karmi j , umacniaj i
wyra aj . Gdy Ko ciół celebruje sakramenty, wyznaje
swoj wiarę otrzyman od Apostołów. Wyra a to dawna zasada: lex orandi, lex credendi, to jest: Ko ciół
wierzy tak, jak się modli.

Ofiary elektroniczne
Nasza parafia posiada mo liwo ć dokonywania ofiar poprzez internet.
Wystarczy wej ć na stronę www.givecentral.org lub zeskanować kod.
Strona internetowa jest bezpieczna i zapewnia wygodę. Wpłat mo na dokonywać jednorazowo lub
zało yć konto i korzystać co tydzień. Na koniec roku mo na wydrukować raport ofiar i odliczyć je sobie od podatku.
Dla osób u ywaj cych telefony z internetem dostępna jest bezpłatna aplikacja.
Je eli ktokolwiek ma pytania w tej sprawie prosimy o
kontakt z biurem parafialnym.

May 31st, 2015: The Most Holy Trinity
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Boże Ciało
W niedzielę 7-go czerwca będziemy prze ywać Bo e Ciało. Zapraszamy
wszystkich w tym dniu na Msze więt o godzinie 10:30 a.m. po której
odbędzie się tradycyjna Procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy.
Zapraszamy dziewczynki do sypania kwiatów i chłopców z dzwonkami.
Rodziny prosimy o przygotowanie ołtarzy w stałych miejscach.

"Droga"to katolicki dwutygodnik dla młodzie y. Pierwszy numer ukazał się w 1995 r., a decyzja o jego wydawaniu
zapadła w Watykanie, w obecno ci i przy błogosławieństwie w. Jana Pawła II. Misj "Drogi"jest promowanie
warto ci katolickich w ród młodzie y z wykorzystaniem mediów i pomoc w odkryciu yciowego
powołania.
Co w " Drodze" ? Społeczno-religijne tematy numerów (np. dogadać się z rodzicami, cyberprzemoc,
co to znaczy mie swój styl, jak prze yć spowied ), wywiady ze znanymi lud mi, artykuły o historii
Polski, pro-life, rozwa ania Ewangelii, artykuły o dojrzewaniu, odpowiedzi ekspertów (psychologa,
ginekologa, dietetyka, kapłana) na pytania czytelników a tak e hobby, sport, rękodzieło i inne.

"Drogę" w formie elektronicznej można już pobrać na Cyfrostudnia.pl.

Papież Franciszek na Twitterze:
„Co to znaczy „Ewangelizować?”
To znaczy dawać wiadectwo z
rado cią i prostotą, pokazując to kim
jeste my i to w co wierzymy „

