Divine Mercy Sunday, April 3rd, 2016

Niedziela Miłosierdzia Bożego, 3 kwiecień, 2016

Jesus I Trust in You

Jezu Ufam Tobie

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE ŚW. W TYGODNIU
Divine Mercy Sunday, April 3, 2016, NIEDZIELA; Niedziela Miłosierdzia Bożego
7:30 AM - Za Parafian; † Katarzyna, Karol Kozioł; † Maria, Stanisław Kowacz; † Stanisław Figura
9:00 AM - For Parishioners;
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 Boże bł, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla
Ks. Zygmunta Jarzyny; O Boże bł, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Ks. Henryka Pszony; O bł.
Boże dla Księdza Proboszcza z okazji imienin; O Boże miłosierdzie, błogosławieństwo, potrzebne łaski i
zdrowie dla Zofii i Józefa Orawiec wraz z całą rodziną a dla zmarłych o wieczne szczęście; O Boże
błogosławieństwo, łaski i zdrowie dla Ewy i Tadeusza Baranowski wraz z całą rodziną
Śp. † Józef Kusior; † Anna, Andrzej, Karol Holicz; † Zdzisław, Mieczysław Data; † Barbara Kowalska;
† Agata Piekarska kochana mama i babcia w 3 rocznicę śmierci z intencji rodziny; O łaskę zbawienia dla
Janiny Szwarc zmarłej 24 lutego prosi Daniela i Stanisław
12:30 PM No Mass
6:00 PM + For Poor Souls in Purgatory;
Monday, April 4, 2016, PONIEDZIAŁEK:
7AM For Poor Souls in Purgatory; † Edward Molczyk Msza Św. Gregoriańska; † Stanisław Kowacz 3
rocznica śmierci;
Tuesday, April 5, 2016, WTOREK:
7AM † Edward Molczyk Msza Św. Gregoriańska
Wednesday, April 6, 2016, ŚRODA:
7 AM † Edward Molczyk Msza Św. Gregoriańska
Thursday, April 7, 2016, CZWARTEK:
7 AM † Edward Molczyk Msza Św. Gregoriańska
Friday, April 8, 2016, PIĄTEK:
7 AM † Edward Molczyk Msza Św. Gregoriańska
Saturday, April 9, 2016, SOBOTA:
8 AM † Edward Molczyk Msza Św. Gregoriańska; † Thaddeus S. Bak death anniversary
3rd Easter Sunday, April 10, 2016, NIEDZIELA; III Niedziela Wielkanocna
7:30 AM - Za Parafian; † Katarzyna, Karol Kozioł;
9:00 AM - For Parishioners; † Zofia Wytonik req by Yvonne & Chris Castillo
10:30 AM – Za Parafian;
Śp. † Józef Kusior; † Edward Molczyk Msza Św. Gregoriańska
12:30 PM All donors of St. Helen Church
6:00 PM + For Poor Souls in Purgatory;
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Holy Father’s Catechesis for the Year of Mercy
Dear Brothers and Sisters:
Today we shall complete the catecheses on mercy in the Old Testament, and do so by
meditating on Psalm 51[50], known as the Miserere. It is a penitential prayer in which the
request for forgiveness is preceded by the confession of sins and in which the one praying
allows himself to be purified by the Lord’s love. Thus, he becomes a new creature, capable of
obedience, steadfastness of spirit, and of sincere praise. The “title” that the ancient Hebrew
tradition gave to this Psalm refers to King David and his sin with Bathsheba, the wife of
Uriah the Hittite. We are quite familiar with the event. Kind David, called by God to
shepherd the people and guide them on the paths of obedience to divine Law, betrayed his
mission and, after committing adultery with Bathsheba, has her husband put to death. A terrible sin! The prophet
Nathan shows David his sin and helps him to recognize it. It is the moment of reconciliation with God, in confessing his
sin. Here David was humble. He showed greatness!
Those who pray with this Psalm are called to feel the same sense of remorse and of trust in God, which David had when
he mended his ways and, although the king, he humbled himself without being afraid to confess his crime and show his
misery to the Lord, yet confident that the Lord’s mercy was assured. What he had done was not a minor sin, a small lie:
he had committed adultery and murder! The Psalm begins with these words of supplication: “Have mercy on me, O
God, according to thy steadfast love; according to thy abundant mercy blot out my transgressions. Wash me thoroughly
from my iniquity, and cleanse me from my sin! (vv. 1-2).
The invocation is addressed to the God of mercy in order that, moved by a love as great as that of a father or mother, he
have mercy, that is, grant grace, show his favour with benevolence and understanding. It is a heartfelt plea to God, who
alone can free one from sin. Very descriptive images are used: blot out, wash me, cleanse me. Made manifest in this
prayer is man’s true need: the only thing that we truly need in our life is that of being forgiven, freed from evil and from
its consequence of death. Unfortunately, life often makes us experience these situations. In [such circumstances] we
must first trust in mercy. God is greater than our sin. Let us not forget this: God is greater than our sin! “Father, I do not
know how to say it. I have committed many, serious [sins]!”. God is greater than all the sins we can commit. God is
greater than our sin. Shall we say it together? All together: “God is greater than our sin!”. Once again: “God is greater
than our sin!”. Once more: “God is greater than our sin!”. His love is an ocean in which we can immerse ourselves
without fear of being overcome: to God forgiving means giving us the certainty that he never abandons us. Whatever
our heart may admonish us, he is still and always greater than everything (cf. 1 Jn 3:20), because God is greater than
our sin.
In this sense, whoever prays with this Psalm seeks forgiveness, confesses his sin, but in acknowledging it celebrates
the justice and holiness of God. Moreover he asks to be granted grace and mercy. The Psalmist trusts in the goodness of
God. He knows that divine goodness is immensely effective, because [God] creates what he says. He does not hide the
sin but destroys and blots it out. He blots it out from the very root, not as they do at the dry cleaners’ when we take a
suit and they remove a stain. No! God blots out our sin from the very root, completely! Therefore the penitent person
becomes pure again; every stain is eliminated and now he is whiter than pure snow. We are all sinners. Is this true? If
any of you does not feel you are a sinner, raise your hand.... No one. We all are sinners. We sinners, with forgiveness,
become new creatures, filled by the spirit and full of joy. Now a new reality begins for us: a new heart, a new spirit, a
new life. We, forgiven sinners, who have received divine grace, can even teach others to sin no more. “But Father, I am
weak, I fall, I fall”. — “If you fall, get up! Stand up!”. When a child falls, what does he do? He raises his hand to mom,
to dad so they help him to get up. Let us do the same! If out of weakness you fall into sin, raise your hand: the Lord will
take it and help you get up. This is the dignity of God’s forgiveness! The dignity that God’s forgiveness gives us is that
of lifting us up, putting us back on our feet, because he created men and woman to stand on their feet. The Psalmist
says: “Create in me a clean heart, O God, and put a new and right spirit within me. [...]. Then I will teach transgressors
thy ways, and sinners will return to thee” (vv. 10, 13). Dear brothers and sisters, God’s forgiveness is what we all need,
and it is the greatest sign of his mercy. It is a gift that every forgiven sinner is called to share with every brother and
sister he meets. All those whom the Lord has placed beside us, family, friends, coworkers, parishioners... everyone
needs, as we do, the mercy of God. It is beautiful to be forgiven, but you too, if you want to be forgiven, forgive in turn.
Forgive! May the Lord allow us, through the intercession of Mary, Mother of Mercy, to be witnesses to his forgiveness,
which purifies the heart and transforms life.
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If we open ourselves up to welcome
God’s mercy for ourselves, in turn
we become capable of forgiveness.

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
• Never miss another Sunday Contribu on when you
are out of town
• Free app for Android phone!
• Secure and ﬂexible

April 3rd, 2016: Divine Mercy Sunday

Faith Formation Class
Next class will be offered
from 10:30-12 on:
4/10: Easter Season

We will offer the Faith Formation class for
10 children and their parent/adult. If you
would like to register, please email or call the
St Helen parish office at:
sthelen@archchicago.org (773) 235-3575.

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!

Page 6

S .H

P

CATECHISM CORNER

We prayed, fasted and gave alms—and now we
celebrate! Our Lenten journey with CRS Rice
Bowl ends in our own hearts, where Jesus reigns
forever. Let us rejoice in our risen Lord—and in
the lives we’ve changed this Lent in Colombia,
Laos, Rwanda, Honduras, Madagascar and all
over the world!
Don’t forget to turn in your CRS Rice Bowl at
church sanctuary. We are collecting it until April
17th.

MISKI RYŻU

Począwszy od następnej niedzieli można
przynosić Miski Ryżu i składać je w koszyku,
który jest umieszczony w pobliżu ołtarza. Miski
Ryżu można składać do niedzieli 17 kwietnia.
Bóg Zapłać za Wasze wsparcie tej akcji.

With what authority is the priestly ministry
exercised?
Ordained priests in the exercise of their sacred ministry
speak and act not on their own authority, nor even by
mandate or delegation of the community, but rather in
the Person of Christ the Head and in the name of the
Church. Therefore, the ministerial priesthood differs
essentially and not just in degree from the priesthood
common to all the faithful for whose service Christ
instituted it.
What is the plan of God regarding man and woman?
God who is love and who created man and woman for
love has called them to love. By creating man and
woman he called them to an intimate communion of life
and of love in marriage: “So that they are no longer
two, but one flesh” (Matthew 19:6). God said to them in
blessing “Be fruitful and multiply” (Genesis 1:28).
For what ends has God instituted Matrimony?
The marital union of man and woman, which is founded
and endowed with its own proper laws by the Creator, is
by its very nature ordered to the communion and good
of the couple and to the generation and education of
children. According to the original divine plan this
conjugal union is indissoluble, as Jesus Christ affirmed:
“What God has joined together, let no man put
asunder” (Mark 10:9).

The Golden Age Club would like to invite fellow seniors to attend our meeting on
Tuesday, April 5th, 2016 at noon in the basement of the St. Helen School. The afternoon
always starts out with a brief meeting followed by light snacks and coffee. We spend up
to 2 hours playing Bingo. There is a raffle drawing at every meeting. Membership is $5 a
year, $1 attendance, $1 for three raffle tickets, $1 for three bingo cards.

April 3rd, 2016: Divine Mercy Sunday

Debt Reduction
Spłata Długu
Goal / Cel

Thank you!

Raised / Zebrano

Outstanding Archdiocesan Bills for this Fiscal Year
July 1, 2015 - June 30, 2016
Niezapłacone rachunki Archidiecezjalne
za rok fiskalny
1 lipiec 2015 do 30 czerwiec 2016

July / Lipiec
August / Sierpień
September / Wrzesień
October / Październik
November / Listopad
December / Grudzień
January / Styczeń
February / Luty
March / Marzec

$ 8,074.00
$ 8,075.00
$ 9,058.00
$ 7,908.00
$ 7,908.00
$ 7,908.00
$ 7,908.00
$ 7,908.00
$ 8,347.90

Total
Paid / Zapłacono

$65,186.90
$53,129.90

To be paid / Do zapłacenia

$12,057.00
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
March 20, 2016

TOTAL

Weekly budget
Budżet tygodniowy

Over budget
(Under budget)

Total Sunday collection /
Wysokość niedzielnej składki

$2,498

$5,100

($2,602)

Easter Flowers /
Kwiaty

$1,896

Easter Collection / Wielkanoc - $7,206.69
Holy Thursday / Wielki Czwartek - $335

Good Friday / Wielki Piątek - $763
Holy Saturday / Wielka Sobota - $375

Upcoming Collections / Nadchodzące Składki
April 10th / 10 kwietnia - Debt Reduction / Spłata Długu

SAKRAMENTY
Sakrament Chrztu Św.
Chrzty prosimy zgłaszać miesiąc przed planowaną datą
chrztu. Wymagane dokumenty to świadectwo urodzenia
dziecka oraz wypełnienie formularza, który dostępny
jest w biurze parafialnym, rodzice i rodzice chrzestni
zobowiązani są do udziału w klasie przygotowującej do
Chrztu.

Sakrament Małżeństwa

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.

Śluby udzielane są w soboty lub w inne dni tygodnia, Weddings
jeżeli ktoś ma takie życzenie. Po więcej informacji Weddings are celebrated on Saturday afprosimy o kontakt z biurem parafialnym.
ternoons or any day if you wish. Arrangements should be made by calling the parish office.

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

REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH
FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII ŚW. HELENY
_______________________________________________________________________________
First & Last Name / Imię i Nazwisko
_______________________________________________________________________________
Address / Adres
_______________________________________________________________________________
City / Miasto
Zip Code / Kod Pocztowy
________________________________________________________________________________________
Phone / Telefon
e-mail

April 3rd, 2016: Divine Mercy Sunday

Katechezy Papieża Franciszka
Drodzy Bracia i Siostry,
Dzisiaj kończymy katechezy na temat miłosierdzia w Starym Testamencie, a czynimy to,
rozważając Psalm 51, nazywany Miserere. Jest to modlitwa pokutna, w której prośba o
przebaczenie jest poprzedzona wyznaniem winy i w której osoba modląca się, pozwalając się
oczyścić miłością Pana, staje się nowym stworzeniem, zdolnym do posłuszeństwa, stałości
ducha i szczerego uwielbienia Boga. "Tytuł", jaki starożytna tradycja żydowska nadała temu
psalmowi, odwołuje się do króla Dawida i jego grzechu z Batszebą, żoną Uriasza Chetyty. Znamy tę historię. Król
Dawid, powołany przez Boga, aby paść lud i prowadzić go drogami posłuszeństwa wobec Prawa Bożego, zdradza
swoją misję i dopuściwszy się cudzołóstwa z Batszebą, powoduje zabójstwo jej męża. Prorok Natan objawia mu jego
winę i pomaga mu ją uznać. Jest to chwila pojednania z Bogiem w wyznaniu swojego grzechu.
Osoba modląca się tym psalmem jest zachęcana, by miała te same uczucia skruchy i zaufania w Bogu, jakie żywił
Dawid, gdy się nawrócił, i chociaż był królem, upokorzył się, nie lękając się wyznania winy i ukazania Panu swojej
nędzy, będąc jednak przekonanym o pewności Bożego miłosierdzia. Psalm rozpoczyna się od następujących słów
błagania:
"Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego!" (w. 3-4).
Wezwanie skierowane jest do Boga miłosierdzia, aby poruszony miłością tak wielką, jak miłość ojca lub matki,
zmiłował się, to znaczy udzielił łaski, okazał swoją łaskę z życzliwością i zrozumieniem. Jest to żarliwe wezwanie do
Boga - jedynego, który może uwolnić od grzechu. Posłużono się tutaj obrazami bardzo plastycznymi: wymaż, obmyj
mnie, oczyść mnie. W tej modlitwie przejawia się prawdziwa potrzeba człowieka: jedyną rzeczą, której naprawdę
potrzebujemy w naszym życiu, jest uzyskanie przebaczenia, uwolnienia od zła i jego śmiertelnych skutków.
Niestety życie sprawia, że wiele razy doświadczamy tych sytuacji i to przede wszystkim w nich musimy zaufać w
miłosierdzie. Bóg jest większy od naszego grzechu! "Ojcze, nie potrafię tego powiedzieć, popełniłem tak wiele
grzechów, tyle ich jest". Bóg jest większy od wszystkich grzechów, jakie możemy popełnić. Bóg jest większy od naszego
grzechu! Czy powiemy to razem? Wszyscy: Bóg - wszyscy razem - jest większy od naszego grzechu! A Jego miłość jest
oceanem, w którym możemy zanurzyć się bez obawy, że zostaniemy pokonani: dla Boga przebaczenie oznacza
obdarzenie nas pewnością, że On nas nigdy nie opuszcza. Niezależnie od tego, co moglibyśmy sobie zarzucić, jest On
jeszcze i zawsze większy od wszystkiego (por. 1 J 3, 20), gdyż Bóg jest większy od naszego grzechu.
W tym sensie ktoś, kto modli się tym Psalmem, poszukuje przebaczenia, wyznaje swoją winę, ale uznając ją oddaje hołd
sprawiedliwości i świętości Boga. A potem prosi jeszcze o łaskę i miłosierdzie. Psalmista powierza się dobroci Boga,
wie, że Boże przebaczenie jest najbardziej skuteczne, ponieważ stwarza to, co mówi. Nie ukrywa grzechu, ale go niszczy
i wymazuje. Zatem pokutujący znów staje się czysty, usunięte są wszelkie plamy, a teraz jest on bielszy od nieskażonego
śniegu.
My, grzesznicy, wraz z przebaczeniem stajemy się nowym stworzeniem, wypełnionym przez ducha i pełnymi radości.
Teraz zaczyna się dla nas nowa rzeczywistość: nowe serce, nowy duch, nowe życie. My, grzesznicy, którzy zyskaliśmy
odpuszczenie grzechów, którzy przyjęliśmy Bożą łaskę, możemy nawet uczyć innych, by nie grzeszyli więcej. Psalmista
mówi:
"Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego![...]
Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich i nawrócą się do Ciebie grzesznicy" (w.12.15).
Drodzy bracia i siostry, przebaczenie Boga jest tym, czego potrzebujemy wszyscy i jest ono najwspanialszym znakiem
Jego miłosierdzia. Darem, jakim każdy grzesznik, któremu odpuszczono grzechy, ma dzielić się z każdym napotkanym
bratem i siostrą. Wszyscy ci, których Pan postawił obok nas, członkowie rodziny, przyjaciele, koledzy, parafianie,
wszyscy oni są, podobnie jak my, ludźmi potrzebującymi Bożego miłosierdzia. Niech Pan, za wstawiennictwem Maryi,
Matki Miłosierdzia, pozwoli nam być świadkami Jego przebaczenia, które oczyszcza serce i przemienia życie.
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Klub Złotego Wieku
Zapraszamy seniorów na kolejne
spotkanie we wtorek 5 kwietnia o godzinie
12 w południe w dawnej Sali Bingo w
szkole. Spotkania rozpoczynają się
krótkim raportem a następnie kawa i
ciasto. Przez dwie godziny gramy w
Bingo i jest też losowanie nagród. Roczne
członkostwo $5, jednorazowy udział
w spotkaniu $1.
Serdecznie zapraszamy nowe osoby do
przyłączenia się do nas.

April 3rd, 2016: Divine Mercy Sunday

KĄCIK KATECHIZMOWY
Jaki autorytet przysługuje kapłaństwu służebnemu?
Wyświęceni kapłani w wykonywaniu swej świętej posługi
nauczają i działają nie własną mocą, jak również nie z
mandatu wspólnoty, lecz w osobie Chrystusa-Głowy i w
imieniu Kościoła. Dlatego kapłaństwo służebne różni się
istotowo, a nie tylko stopniem, od wspólnego kapłaństwa
wiernych, któremu z ustanowienia Chrystusa ma służyć.
Jaki jest zamysł Boga wobec mężczyzny i kobiety?
Bóg, który jest Miłością i stworzył człowieka z miłości,
powołał go także do miłości. Stwarzając mężczyznę i
kobietę, powołał ich w małżeństwie do głębokiej wspólnoty
życia i miłości, tak że "już nie są dwoje, lecz jedno
ciało" (Mt 19,6). Błogosławiąc im, Bóg powiedział:
"Bądźcie płodni i rozmnażajcie się" (Rdz 1,28).
Dla jakiego celu Bóg ustanowił małżeństwo?
Przymierze małżeńskie mężczyzny i kobiety zostało
ustanowione przez Stwórcę i wyposażone we własne prawa.
Z natury jest ono nastawione na dobro małżonków, a także
na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Przymierze
małżeńskie jest według pierwotnego zamysłu Bożego
nierozerwalne, jak sam oświadcza Jezus Chrystus: "Co więc
Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela" (Mk 10,9).

Papież Franciszek na Twitterze:
Jeśli otworzymy się na przyjęcie Bożego
miłosierdzia względem nas, to sami
potem stajemy się zdolni do
przebaczenia.

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

www.sthelenparish.net

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:

Schedule of Services
Plan Posługi Duszpasterskiej

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 ŚWIĘTE:

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 Piątek miesiąca
5:45 p.m. - 6:45 p.m. lub na umówienie

