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25TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, SEPTEMBER 23, 2012

XXV Niedziela Zwykła, 23 wrzesień, 2012

Musisz być
sług
wszystkich

Schedule of Services
Plan Posługi Duszpasterskiej

Rev. Waldemar Stawiarski, Pastor
Kathy Fisher, Finance Council Chairperson
Katie Rholl, Organist
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
Bingo Hall

2347 W. Augusta Blvd.

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 pi tku)
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

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE W. W TYGODNIU
Sunday, September 23, 2012, 25th Sunday in Ordinary Time / XXV Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian; † Zofia, Józef Cudak; † Stanisława Idziak z intencji rodziny
9:00 AM For parishioners; Birthday blessings for Irene Gawlik req by Tom & Helen Platt; † Edward Raczka req
by Leonard Kosiba
10:30 AM O wyzwolenie, uwolnienie i wiatło Ducha więtego dla Piotra przez wstawiennictwo Jezusa Chrystusa;
O bł. Boże dla rodziny Król; † Dariusz Piekarski Msza w. gregoriańska; † Marek Krawczyński; † Władysław,
Wincenty, Kazimiera Lipski z intencji rodziny Polinski; † Stanisław Daszyński 5-ta rocznica mierci - odpoczywaj
w pokoju z intencji córki i syna z rodzinami; † Ryszard Fita odpoczywaj w pokoju 9-ta rocznica mierci z intencji
syna z rodziną
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church;
6 PM For Parishioners;
Monday, September 24, 2012, PONIEDZIAŁEK;
7 AM Poor souls in Purgatory;
7:30 AM † Dariusz Piekarski Msza w. gregoriańska
Tuesday, September 25, 2012, WTOREK;
7 AM † Irene, John Swiergul; † John, Bernice Zajac
7:30 AM † Dariusz Piekarski Msza w. gregoriańska
Wednesday, September 26, 2012, RODA;
7 AM
7:30 AM † Dariusz Piekarski Msza w. gregoriańska;
Thursday, September 27, 2012, CZWARTEK; St. Vincent de Paul
7 AM
7:30 AM Za dusze w czy ćcu cierpiące; † Dariusz Piekarski Msza w. gregoriańska
Friday, September 28, 2012, PI TEK; St. Wenceslas
7 AM
7:30 AM † Dariusz Piekarski Msza w. gregoriańska
Saturday, September 29, 2012, SOBOTA; St. Michael, Gabriel and Raphael
8AM † Dariusz Piekarski Msza w. gregoriańska; † Irena Kochan 38ma rocznica mierci; za zmarłych z rodzin
Szmyd i Such; † Henry Wilk; † Fr. John Starace req by Mr. & Mrs. David Carollo; Brad, Lauren Kriner rocznica
lubu
Sunday, September 30, 2012, 26th Sunday in Ordinary Time / XXVI Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian;
9:00 AM For parishioners; † Edward Raczka req by Leonard Kosiba
10:30 AM O wyzwolenie, uwolnienie i wiatło Ducha więtego dla Piotra przez wstawiennictwo Jezusa Chrystusa;
† Dariusz Piekarski Msza w. gregoriańska; † Bogdan Król; O zdrowie i bł. Boże dla Daniela i Jessici Wojtowicz
na nowej drodze życia z intencji rodziców Haliny i Mieczysława Wójtowicz
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; Blessings for Rev. Jerome Koutnik on his Feast Day
6 PM For Parishioners;
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ARCHDIOCESE OF CHICAGO

Dear Brothers and Sisters in Christ,
This weekend we celebrate Seminary Sunday in the parishes of the Archdiocese of Chicago.
On this occasion, we honor the ministry of the many priests who serve you so faithfully each
day, as well as those who are preparing to serve you with that same charity in the future.
In the Archdiocese of Chicago, Mundelein Seminary is a place where vocations to the diocesan priesthood are discerned and strengthened. Each year, as I ordain the graduates of Mundelein Seminary to the priesthood of Jesus Christ, I do so with confidence that they have been formed for fidelity and service and are well educated in the Catholic faith. The best example of the work of the seminary is reflected in the quiet and compassionate ministry of your
pastors and parish priests as they live out their ordination commitment each day to bring
Christ to you as they preach, teach and administer the Sacraments. I thank them for their good example, and I thank you for your prayers and financial contributions, which provide our
future priests with the education and environment they need to “prepare well” to serve God’s
faithful. I ask you to pray for those whom God is now calling to the ordained priesthood
from among our families and friends. Talk to young men you know whom you think might
be good priests; encourage them to explore the possibility of priesthood.
I ask you to especially remember your bishops, your parish priests and our seminarians each
day in prayer. You and your intentions are in ours. May God bless you and those you love.
Sincerely yours in Christ,

Francis Cardinal George, O.M.I.
Archbishop of Chicago
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ST. HELEN PARISH

Suppor Anti Violence and Gun Cont ol Bill
A coalition of religious leaders from all faiths is launching a petition to ban assault weapons and pass
HB5831, demanding that all guns are registered and
titled just like cars.

PRAYER OF THE WEEK

This is a moment that God has called us to, to make a
difference.
• Request handguns to be titled like cars
• Reinstate the ban on assault weapons – sign the
petition at www.passthebill.us
For more information call Saint Sabina at 773-4834300.

O God, who founded all the commands
of your sacred Law
upon love of you and of our neighbor,
grant that, by keeping your precepts,
we may merit to attain eternal life.
Through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
one God, for ever and ever.
Reflection question:
How do I show love for my neighbor?

New order forms are in church and school. New
items. Pick up September 29th in Bingo Hall.
Please help the school with your order.

September 23rd 2012: 25th Sunday in Ordinary Time

PLEASE PRAY FOR OUR MILITARY
MEN AND WOMEN
ON A DAILY BASIS FOR THEIR
SAFE RETURN.

Lieutenant Mark Krozel
Corporal Dane Me am
Airman Jus n Smith
Airman Jason Steven Foster
Lt. Col. Bruce Vitor
Lt. Col. Mark Blanek
Tripp Smith
Nicholas Bakulinski
If anyone from your family is currently serving in armed
forces, either here or abroad, please let us know so we can
keep them in our prayers.
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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

HUMOR / STORY
♦ As the bus pulled away, a woman realized she
had left her purse under the seat. Later she called the company and was relieved that the driver
had found her bag.
When she went to pick it up, several off-duty
bus drivers surrounded her. One man handed her
pocketbook, two typewritten pages and a box
containing the contents of her purse.
"We're required to inventory lost wallets and
purses," he explained. "I think you'll find everything there."
As she started to put her belongings back into
the pocketbook, the man continued, "I hope you
don't mind if we watch. Even though we all tried,
none of us could fit everything into your purse.
And we'd like to see just how you do it."

♦

A father was approached by his small son who

told him proudly, "I know what the Bible means!"

His father smiled and replied, "What do you mean, you 'know' what the Bible means?
The son replied, "I do know!"
"Okay," said his father. "What does the Bible
mean?"
"That's easy, Daddy..." the young boy replied excitedly," It stands for 'Basic Information Before
Leaving Earth.'
♦ There was a very gracious lady who was mailing
an old family Bible to her brother in another part
of the country.
"Is there anything breakable in here?" asked the
postal clerk.
"Only the Ten Commandments." answered the lady.
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Please remember your loved ones both living and deceased by offering Holy Masses
for their Intentions.
We welcome in our Catholic community:

* *

*

Witamy nowoochrzczonego w naszej
wspólnocie parafialnej:

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

Andrew Awesome Ayla-Mendoza

Leona Galan
Alfreda Musiak
Evelyn Sroka
Shirley Kenar

AUTUMN DAYS
Autumn days come swift like the running
of a hound upon the moor.
—Seumas MacManus

Złote Myśli
Dzięki cierpliwo ci łatwiej znosi się to,
czego nie mo na naprawić

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.

Horacy Horacy
READINGS FOR THE WEEK OF
September 23, 2012

* * *
CZYTANIA NA NADCHODZ CY TYDZIEŃ

Monday/Poniedziałek: Prv 3:27-34; Lk 8:16-18

Come and join us for Bingo Night
at St. Helen School
every Friday @ 7 PM in the School Hall
(decent seats are better found by 6:30 PM).
In correspondence with the City of Chicago
Anti-Smoking Ordinance
we offer you NO smoking - Fresh Air facility!
Small book (18 cards) $15; Big book (36 cards) $22

Tuesday/Wtorek: Prv 21:1-6, 10-13; Lk 8:19-21
Wednesday/ roda: Prv 30:5-9; Lk 9:1-6
Thursday/Czwartek: Eccl 1:2-11; Lk 9:7-9
Friday/Pi tek: Eccl 3:1-11; Lk 9:18-22
Saturday/Sobota: Dn 7:9-10, 13-14 or Rv 12:7-12a;
Jn 1:47-51

You must be 18 years old or older.
Come on down and have some fun at Bingo.

Sunday/Niedziela: Nm 11:25-19; Ps 19; Jas 5:1-6;
Mk 9:38-43, 45, 47-48

September 23rd 2012: 25th Sunday in Ordinary Time
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On this meter we mark down the progress
of our fundraising for a development of the
Convent space.

***
Na tym mierniku zaznaczamy, jak rosną
nasze fundusze na wykończenie przestrzeni
po Klasztorze.

Going Away?
If you are traveling for an extended period, or moving to a new address, please call the parish
office. Each month, the post office returns to the rectory many packets of donation envelopes
and parish mailings since they are “undeliverable”, “no forwarding address” or “temporarily
away.” The cost of return postage has to be covered by the parish. If you are planning on
being away, please call us (773 235-3575), and we can suspend mailings, or remove you from
our database to avoid unnecessary costs.
Thank you for helping us!
Je eli wyje d asz na dłu ej lub przeprowadzasz się, prosimy poinformuj o tym biuro parafialne. Ka dego miesi ca otrzymujemy zwrot kopert na ofiary i innej poczty z adnotacj o niemo liwo ci doręczenia ze względu na
zmianę adresu, za co ponosimy niepotrzebne koszty. Prosimy o telefon do biura parafialnego, a my wstrzymamy
pocztę tymczasowo lub usuniemy dane z naszej listy parafian. Dziękujemy za pomoc!

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!

Parafia w. Heleny mo e otrzymać donacje za ka dym razem,
gdy u ywasz wyszukiwarki goodserach.com lub robisz zakupy na goodshop.com
U ywaj c wyszukiwarki goodserach.com parafia za ka dym razem dostaje jednego centa za ka de jednorazowe wyszukiwanie, a
robi c zakupy przez goodshop.com na takich stronach jak Amazon, Best Buy, Toys R Us itp. okre lony procent z danej transakcji
trafia równie na konto naszej parafii.
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ST. HELEN PARISH

WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ

September 16, 2012
7 :30
a.m.
Total collection / $202.50
Zebrana suma
Capital Improvement

$264

9:00 a.m

10:30
a.m.

12:30
p.m.

6 p.m.

Other

TOTAL

Weekly
budget

Under
budget

$615

$690

$282

$144.25

$326

$2,259.75

$4, 319

$2,059.25

$318

$570

$125

$158.85

-

$1,435.85

-

-

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.

Baptism

Sakrament Chrztu Św.

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

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

Weddings

Sakrament Małżeństwa

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

REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH
FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII W. HELENY
CHECK ONE:
__ New Registra on
__ Change of address
__ Moving out of parish
__ Want Envelopes
ZAZNACZ JEDNO:
__ Nowo Zarejestrowany
__ Zmiana Adresu
__ Wyprowadzka z Paraﬁi
__ 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.

September 23rd 2012: 25th Sunday in Ordinary Time

Page 9

ARCHDIOCESE OF CHICAGO

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
W ten weekend w parafiach Archidiecezji Chicago obchodzimy Niedzielę Seminaryjn . W
tym dniu oddajemy szacunek księ om, którzy słu Wam wiernie ka dego dnia, jak równie i
tym, którzy dopiero przygotowuj się, aby w przyszło ci słu yć Wam z takim samym oddaniem i miło ci .
W Archidiecezji Chicago miejscem, gdzie rozwija się i umacnia powołania do kapłaństwa
diecezjalnego, jest Seminarium Duchowne w Mundelein. Co roku udzielaj c więceń kapłańskich absolwentom seminarium w Mundelein, których Chrystus powołał do swojej słu by, czynię to z prze wiadczeniem, i otrzymali oni dobr formację w zakresie wierno ci i posługi, oraz e maj dogłębn znajomo ć wiary katolickiej. Owoce tej formacji wyniesionej z
seminarium najlepiej odzwierciedla cicha i ofiarna posługa waszych proboszczów i księ y
parafialnych, gdy wypełniaj c swoje kapłańskie zobowi zanie przyjęte w dniu więceń nios wam Chrystusa ka dego dnia - głosz c kazania, nauczaj c oraz udzielaj c sakramentów.
Dziękuję księ om za to, e s godnym przykładem dla innych, a wam za wasze modlitwy i
wsparcie finansowe, które zapewnia naszym przyszłym kapłanom odpowiedni edukację
oraz atmosferę konieczn do dobrego przygotowania się do posługi po ród Ludu Bo ego.
Proszę was o modlitwy w intencji tych osób z kręgu waszej rodziny i przyjaciół, których Bóg
powołuje obecnie do kapłaństwa. Inicjujcie rozmowy z młodymi lud mi z waszego otoczenia, którzy według was mogliby w przyszło ci być dobrymi księ mi; zachęcajcie ich, aby
rozwa yli mo liwo ć wst pienia do seminarium duchownego.
W sposób szczególny proszę was, aby cie w ka dego dnia pamiętali w modlitwie o waszych
biskupach, księ ach z waszych parafii oraz o naszych seminarzystach. Wy wszyscy wraz z
waszymi intencjami jeste cie obecni w naszych modlitwach. Niech Bóg błogosławi Wam i
tym, których kochacie.
Szczerze oddany w Chrystusie,

Francis Kardynał George, O.M.I.
Arcybiskup Chicago
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ROK MSZY ŚWI TEJ

Poradnia Zawodowa Zrzeszenia Amerykańsko
Polskiego zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotycz ce ubiegania się pomocy finansowej na studia. Prezentacji dokona przedstawiciel
Illinois Student Asistance Commission.
Spotkanie odbędzie się we wtorek 25 wrze nia
2012 o godzinie 6 p.m. w Centrum Fundacji Kopernikowskiej przy 5216 W. Lawrence
Więcej informacji pod numerem telefonu 773 282
1122 wew. 418

Do wynaj cia
Mieszkanie 2- sypialniowe na trzecim piętrze. Evergreen/ Rockwell. 773-677-2833

September 23rd 2012: 25th Sunday in Ordinary Time
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wi ty tygodnia…
wi ty Gabriel Archanioł - m ż lub wojownik Boży
Imi jego jest również teoforyczne, znaczy bowiem, tyle, co "
m ż Boży"albo "
wojownik Boży"
. W hagiografii imi to nosiło 6 wi tych i 2 błogosławionych.
W Starym Testamencie spotykamy się dwa razy z tym imieniem w księdze Daniela proroka. W pierwszym wypadku wyja nia anioł
Danielowi znaczenie tajemniczej wizji Barana i Kozła, ilustruj cej podbój przez Grecję potę nych państw Medów i Persów (Dn
8,13-26). W drugim wypadku archanioł Gabriel wyja nia prorokowi Danielowi przepowiednię Jeremiasza o 70 tygodniach lat
(Dn 9,21-27; Jr 25,113). Nie jest wykluczone, e w. Gabriel jest tak e ow tajemnicz osob : u" bran w lniane szaty", o obliczu
podobnym d" o blasku błyskawicy", która pojawiła się Danielowi (10,4-12).
W Nowym Testamencie spełnia w. Gabriel doniosł misję: zwiastuje w imieniu Pana Boga Zachariaszowi narodzenie syna, w.
Jana Chrzciciela oraz Naj w. Maryi Pannie narodzenie Jezusa Chrystusa (Łk 1,11-38).
Kult w. Gabriela w Ko ciele
Tradycja chrze cijańska zaliczyła go do archaniołów. Być mo e pozostawał stró em Naj więtszej Rodziny: oznajmił Józefowi o
zamiarze Heroda zamordowania Chrystusa Pana i nakazał mu uciekać do Egiptu (Mt 2,13). On te oznajmił Józefowi o mierci
Heroda i nakazał mu powrócić do Nazaretu (Mt 2,29-20). Być mo e wła nie w. Gabriel był tak e aniołem pocieszenia w Ogrójcu, i on zjawił się przy zmartwychwstaniu Chrystusa i przy wniebowst pieniu.
Liczne obrz dki w Ko ciele uroczysto ć w. Gabriela maj w swojej liturgii tu przed lub tu po uroczysto ci zwiastowania. Tak
było równie w liturgii rzymskiej do roku 1969. Ostatnia reforma zł czyła uroczysto ć trzech archaniołów razem. Na Zachodzie
osobne więto w. Gabriela przyjęło się pó niej, gdy dopiero w wieku dziesi tym. Papie Benedykt XV w roku 1921 rozszerzył je
z lokalnego na ogólnoko cielne. Papie Pius XII, 1 kwietnia 1951 roku, ogłosił w. Gabriela patronem telegrafu, telefonu, radia i
telewizji. (Warto wiedzieć, e trzy serwery, na których umieszczone s internetowe strony Stolicy Apostolskiej
nosz imiona trzech archaniołów). Najstarszy obraz w. Gabriela znajduje się w pięknej mozaice w bazylice
w. Apolinarego w Rawennie. Pochodzi z wieku VI. Scena zwiastowania była tak bardzo ulubionym tematem
artystów, e chyba nie było w ród nich większego, który by jej nie przedstawił. Archanioł Gabriel jest czczony
przez ydów, chrze cijan i muzułmanów. Zaliczany jest do ksi t nieba (archaniołów) i stawiany w rzędzie
siedmiu wielkich duchów, stoj cych przed tronem Boga.
W 1705 roku w. Ludwik Grignion de Montfort zało ył rodzinę zakonn pod nazw Braci w. Gabriela. Zajmuj się głównie opiek nad głuchymi i niewidomymi.

HUMOR

♦ Pewien człowiek spowiadał się następuj co:
- Du o przeklinałem, ale du o się modliłem - to się wyrównuje. Du o piłem, ale du o po ciłem - te się wyrównuje. Du o
kradłem, ale wiele rozdałem ludziom - znowu się wyrównuje.
W tym momencie spowiednik stracił cierpliwo ć i krzykn ł:
- Pan Bóg cię stworzył, a diabeł zabierze do piekła - to te się
wyrównuje!

♦Bracia Kapucyni w Olomouc (Czechy) swój klasztor ze

względów duszpasterskich szerzej otwarli dla dzieci i młodziey. Pewnego dnia dziewczynka w wieku około 12 lat pyta jednego z braci:

- Co oznaczaj guzy na sznurku, którym jest przepasany?
- Pierwszy oznacza ubóstwo; e nie mogę mieć niczego na
własno ć. Drugi, e nie będę się enił. Wtedy dziewczynka
dorzuca:
- A, która by ciebie chciała, je li nie będziesz miał pieniędzy?!

♦

- Słyszałe , jak Kowalski chrapał dzisiaj w ko ciele? Co
strasznego.
- Słyszałem - obudził mnie.

