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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 ŚWI 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.; pierwszy pi tek
miesi ca 5:45 - 6:45 p.m. lub na umówienie

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE W. W TYGODNIU
Sunday, August 25, 2013, 21st Sunday in Ordinary Time / XXI Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian;
9:00 AM For parishioners; † Joseph Stopka 10th death anniversary req by wife and children
10:30 AM Za Parafian; † Ryszard Szyszko Msza w. Gregoriańska; † Izabela Marszałek 3 rocznica
mierci; † Franciszek Marszałek; † Agnieszka, Wincenty Mucha; † Magdalena, Stanisław Mucha; † Wincenty, Stanisław, Helena Mucha; † Stanisław Wesołowski; † Anna, Wincenty Majchrowicz; † Wojciech
Majchrowicz; † Ludwika Morawa; † Bogusław Wojcieszek 3 rocznica z intencji mamy; † Stanisław Wojcieszek z intencji żony; † Dariusz Piękarski 1sza rocznica mierci; † Marianna Nagadowska 1-sza rocznica mierci
12:30 PM Health & blessings for Winnie Frattone
6 PM All donors of St. Helen’s Church;
Monday, August 26, 2013, PONIEDZIAŁEK;
7 AM Poor souls in Purgatory;
7:30 AM † Ryszard Szyszko Msza w. Gregoriańska;
Tuesday, August 27, 2013, WTOREK;
7 AM
7:30 AM † Ryszard Szyszko Msza w. Gregoriańska;
Wednesday, August 28, 2013, RODA;
7 AM † Javier Romero on his Birthday req by daughters
7:30 AM † Ryszard Szyszko Msza w. Gregoriańska;
Thursday, August 29, 2013, CZWARTEK;
7 AM
7:30 AM † Ryszard Szyszko Msza w. Gregoriańska;
Friday, August 30, 2013, PI TEK;
7 AM † Rose & Leroy Bango
7:30 AM † Ryszard Szyszko zakończenie Mszy w. Gregoriańskich
Saturday, August 31, 2013, SOBOTA;
8 AM
Sunday, September 1, 2013, 21st Sunday in Ordinary Time / XXI Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian;
9:00 AM For parishioners; † Adeline & William J. Kenar; † Shirley Kenar
10:30 AM Za Parafian; † Maria Masek 13-ta rocznica mierci z intencji córek z rodzin; † Stefania Wójcik z intencji syna
12:30 PM † Peggy Miller Coleman
6 PM All donors of St. Helen’s Church;

August 25, 2013: 21st Sunday in Ordinary Time
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Sunday Reflection
The Path to Salvation is Demanding
In today’s Gospel, someone asked Jesus “Lord, are there just a few who are being saved?” (Luke 13, 23).
Jesus did not say how many people will be saved, as the actual number is only known by God. Instead
Jesus encouraged his listeners to use all possible effort to try and reach salvation. Jesus warned not to
leave one's conversion until the last possible moment, so that when judgment comes the door to God is
not shut in front of the penitent.
The path to salvation leads to heaven, but it is difficult, demanding, and often includes pain and
suffering. It is not laid with flowers. We must be armed with patience, faith in God, and then we can get
to our destination.
Jesus tells us “strive to enter through the narrow door; for many, I tell you, will seek to enter and will not
be able.” Why is the door narrow? Why must salvation be so demanding? Jesus Himself answers this
question, who came to his own kingdom through the terrible trial of suffering and death preceded by
rejection, dismissal, loneliness, and an unfair condemnation. Jesus Himself had to go through the gate of
cross to get to the glory of salvation.
He did so not for His own sake, but for us. So precious is that which he promised to us and to which God
calls us, so valuable is the life with God offered to humanity, that God, after accepting human form,
crossed through the narrow gate of the cross, so that we will not lose the gift of eternal life due to sins,
disobedience, indifference, and all evil to which we are capable.
So how are we to live? Starting with today, now, how should be act? We should pray, follow God’s
commandments and like Christ accept the struggles we encounter everyday as the cross of living through
which we can enter into glory.
The doors to eternal life and open to everyone without exception, so long as you are alive on earth. God
loves all people. Nonetheless, the doors are narrow. It takes effort, even a struggle, to go through them
to God’s kingdom.
Let us therefore take up the cross of our everyday life and having
accepted God’s will, let us carry it, as it is our narrow gate and path
which does lead to heaven. It is the path Jesus took to His glory, and it
is the path we must walk. There is no other way, as if there was Christ
would have revealed it.

Fr. Frank Florczyk
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Save the date
Cenntenial Celebrations
October 6th, 2013
12 noon - Mass with Francis Cardinal George
3 p.m. - Banquet at White Eagle Banquet Hall in
Niles
There will be no Mass at 10:30 a.m. and 6 p.m.

Please pray
With comprehensive immigration legislation
now in the hands of the House of
Representatives, we have entered truly critical
months that could determine the future
livelihoods of thousands of our brothers and
sisters, including those in our parish
communities.
40 Days of Prayer, Fasting and Action for
Immigration Reform in Congress has begun on
August 15th and will conclude on October 12th
with an Archdiocesan Pilgrimage.
We will held special prayers in our parish from
September 1st—September 7th. Everyday we
will dedicate Holy Mass and Rosary to the
Immigration Reform, on September 6th during
Eucharistic Adoration we will pray for
Immigration reform. Also, on September 6th we
invite people to fast for 8 hours in that
intention.

ANNIVERSARY RAFFLE

HUMOR
♦ “Who was the first woman? A Sunday school teacher
asked.
Shrugging a girl responded, “I don’t know.”
“I’ll give you a hint,” the teacher said. “It had something
to do with an apple.”
“Hmm,” the girl replied, “Granny Smith?”
♦ Can you complete this sentence?” the teacher asked her
Sunday school class after learning the Lord’s Prayer.
“Give us this day our …”
“Jelly bread!” one little boy exclaimed.

Anniversary Raffle Tickets are available
after Masses or at the parish office. The
drawing will be held during the Banquet on
October 6th. Tickets are available Price of
tickets is $10 for book of three.
1st Prize - $1,000
2nd Prize - $500
3rd Prize - $250

Winner need not be present to be eligible.

August 25, 2013: 21st Sunday in Ordinary Time
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Saint Helen 100th Anniversary Prayer
Father, we thank you for the abundant blessings that you have
bestowed upon the Saint Helen Parish Family for the past 100 years.
We are grateful to the people who had a faith filled vision
in founding our parish. We recall the special moments in our lives
when we felt your presence in the sacraments we have received.
As we continue on our journey of faith, send Your Holy Spirit
upon us that we may carry on the mission of Jesus.
Open our eyes, that we might see the needs of others.
Open our ears, that we might hear your call to discipleship.
Open our hearts that we might love without prejudice.
Open our mouths that we might share the good news of Jesus Christ.
Amen.

Parish Retreat
Do you want to have a closer, more personal
relationship with God, but aren't sure if this is
possible, or how to do it? Parish Retreats will
show us how to have a close, personal, loving,
and permanent relationship with God.
The Parish Retreat starts on Sunday, September
29th during regular Sunday masses, and then
goes Monday through Wednesday at 7 p.m.
Our retreat will be lead by Father Tom
McCarthy,
an
experienced
teacher,
administrator, retreat director and parish mission
preacher. He graduated from Villanova
University with a B.A. in Communication Arts,
from Catholic Theological Union with a Master
of Divinity Degree and from Lewis University
with a Master of Arts in Educational
Administration. Fr. Tom entered the Midwest
Province of the Augustinian Order in 1987,
made his solemn vows as an Augustinian Friar in
1993 and was ordained to priesthood in 1994. He
is currently President of St. Rita of Cascia High
School and is also the Vocation Director for the
Midwest Augustinian Province.
All people are welcome!

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
•

August 25, 2013: 21st Sunday in Ordinary Time
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 September 1, 2013. 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 przy figurce Pana Jezusa z dziećmi.
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 1 wrze nia. 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.
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We would like to inform that our organist
Katie Rholl will be leaving our church.
Katie will be with us until September
15th.
Katie thank you for all your hard work.
May God bless you at your new place.

Ze smutkiem chcemy powiadomić, e
nasza Pani organistka Katie odchodzi z
naszej parafii. Będziemy ona jeszcze z
nami do 15 wrze nia.
Katie dziękujemy za twoj cię k pracę w
naszej parafii i yczymy wielu łask
Bo ych w nowej pracy.

St. Helen Parish
Catholic Annual Appeal
2013 Report
2013 Goal

We welcome in our Catholic community:

* *

*

Witamy nowoochrzczonego w naszej
wspólnocie parafialnej:

Lyam Lucien Froylan; Nathan Villalba
Axel Michael Ojeda-Ptak

$9,611.46

Amount Pledged

$16,497

Amount paid

$13,527

Balance due

$2,970

Thank you for your donations
Bóg zapłać za hojne ofiary
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Parking Fundraising Meter
Fundusz na dług za parking

Each month St. Helen Church is hosting a “50/50” raffle fundraiser in support of our parish. Each raffle ticket
costs only $2 and secures you the
chance of winning half the pot. Buying more than one raffle ticket will increase your chances
of splitting the pot evenly between YOU, the winner, and
St. Helen Church to pay the parking debt. Tickets are
available at the door after each Mass or at the parish office. Please, put down your name and your phone number
at the back of your ticket and return it in. You do not
need to be present in order to win.

Co miesi c w naszej parafii odbywa się loteria“50/50”.
Przez cały miesi c sprzedajemy kupony w cenie $2 za
sztukę. Nagrod będzie połowa pieniędzy zgromadzonych
ze sprzedanych kuponów. Kupony dostępne s po ka dej
Mszy więtej lub w biurze parafialnym. Prosimy o wpisanie na jednej czę ci biletu swojego nazwiska i numeru
telefonu, aby my mogli skontaktować się ze zwycięzc .
Nie trzeba być obecnym na losowaniu, aby wygrać.
Wszelki dochód zasili fundusz pokrycia kosztów budowy
nowego parkingu.

New church Marquee Meter
Fundusz na now tablic informacyjn

Thank you for your donations
Bóg zapłać za hojne ofiary

REMEMBER
Next Weekend’s second collection will be for St.
Helen School


W następny weekend druga składka przeznaczona
będzie na szkołę Św. Heleny

Casimir Pawlik, Danuta Danska,
Josephine Majka
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.
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ

August 18, 2013

Total collection /
Zebrana suma

7:30 a.m.

9 a.m.

10:30 a.m.

12:30 p.m.

6 p.m.

Other

TOTAL

$383.56

$691.25

$446

$331

$121

-

$2,295.81

$157

$398.86

$335

$78

$58

-

$1,026.86

Parking Collection

Assumption - $323
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 you wish. Arrangements should be
made by calling the parish office.

luby udzielane są w soboty lub w inne dni tygodnia, jeżeli
kto ma takie życzenie. Po więcej informacji prosimy o kontakt z biurem parafialnym.

REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH
FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII W. HELENY
CHECK ONE / Zaznacz jedno:
__ New Registra on /
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.

August 25, 2013: 21st Sunday in Ordinary Time
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Refleksja Niedzielna
DROGA DO ZBAWIENIA JEST WYMAGAJ CA
W dzisiejszej Ewangelii kto zapytał Jezusa: „Czy tylko nieliczni będ zbawieni?” (Łk 13,23). Jezus nie
powiedział ilu będzie zbawionych, nie podał adnych liczb (zna je tylko Bóg), natomiast zachęcał swoich
słuchaczy, aby starali się wszystkimi siłami osi gn ć zbawienie. Przestrzegał te , aby swego nawrócenia
nie odkładać na ostatni godzinę, aby gdy ona nadejdzie dla nas, drzwi domu naszego Ojca nie
zatrzasnęły się przed nami.
Droga, która prowadzi do nieba, jest trudna, wymagaj ca, często naznaczona bólami, cierpieniem. Nie
jest usłana ró ami. Musimy uzbroić się w cierpliwo ć, ufno ć względem Boga, a wtedy na pewno
dojdziemy do zbawienia.
Jezus mówi do nas: „Usiłujcie wej ć przez ciasne drzwi, gdy wielu, powiadam wam, będzie chciało
wej ć, a nie będ mogli”.
Dlaczego ciasne? Dlaczego zbawienie musi człowieka kosztować? Na to pytanie odpowiada nam sam
Pan Jezus, który przeszedł do swego królestwa przez straszliwie ciasne drzwi cierpienia i mierci,
odrzucenia i wzgardy, osamotnienia i niesprawiedliwego s du. Sam Jezus musiał przej ć przez bramę
krzy a do chwały zmartwychwstania.
Musiał nie ze względu na siebie, lecz ze względu na nas. Tak cenne jest to, co nam obiecał i do czego
powołał nas Bóg, tak cenne jest ycie samego Boga ofiarowane człowiekowi, e Bóg, w przyjętym przez
siebie ludzkim ciele, przeszedł przez ciasn bramę krzy a, aby my nie utracili daru tego ycia przez
grzech, nieposłuszeństwo, obojętno ć i wszystko zło, do którego jeste my zdolni.
Jak więc mamy yć? Co od dzi , od teraz powinni my uczynić? Mamy się modlić, zachowywać Bo e
przykazania i jak Chrystus przyjmować wszystko, co nas na co dzień spotyka jako ten krzy yciowy,
przez który wejdziemy do swojej chwały.
Drzwi ycia wiecznego otwarte s dla wszystkich bez wyj tku, dopóki yje się na tym wiecie. Bóg miłuje
wszystkich ludzi. Jednak e te drzwi zbawienia s ciasne. Trzeba wysiłku, nawet walki, aby wej ć przez nie
do królestwa.
Podejmujmy więc ten krzy naszego codziennego ycia i z poddaniem się woli Bo ej d wigajmy go, bo to
jest ta nasza ciasna brama i w ska droga pewnie i bezpiecznie wiod ca do nieba. Tak drog szedł do
swojej chwały Chrystus i tak my musimy kroczyć. Nie ma innej. Gdyby była, to by nam j Chrystus
ukazał.

Ks. Franciszek Florczyk
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Rok 2013 - 2014
więtowany jest
w Archidiecezji Chicago jako rok Silnych
Katolickich Rodziców. W zwi zku z tym co
tydzień będziemy publikować krótkie
rozwa ania
dla
rodziców.
Prosimy
o po więcenie kilku minut na ich lekturę.

Zarezerwuj Dat
6 październik 2013
100-lecie istnienia Parafii Św. Heleny
12 w południe - Msza w. z Kardynałem
3 p.m. - Bankiet w sali bankietowej White Eagle
w Niles
W tym dniu nie będzie Mszy w. o godzinie 10:30
i 6 wieczorem.

LOTERIA JUBILEUSZOWA
Pocz wszy od tej niedzieli mo na nabywać bilety na
loterię Jubileuszow . Losowanie odbędzie się w czasie bankietu 6 pa dziernika. Bilety dostępne s po
Mszach w. u marszałków lub w biurze parafialnym.
Cena losów to $10 za trzy losy.
1sza nagroda - $1,000
2ga nagroda - $500
3cia nagroda - $250
Serdecznie zachęcamy do nabywania losów.
Nie trzeba być obecnym na losowaniu.

Modlitwa Jubileuszowa na 100-lecie Parafii Św. Heleny
Bo e Ojcze Wszechmog cy, dziękujemy Ci za obfite błogosławieństwa i łaski,
którymi obdarzyłe Rodzinę Parafii w. Heleny w ci gu ostatnich 100-tu lat.
Jeste my wdzięczni ludziom, którzy mieli wiarę do wypełnienia wizji
zało enia naszej parafii. Przypominamy wyj tkowe chwile w naszym yciu
kiedy czuli my Twoj , Panie Jezu Chryste, obecno ć w sakramentach, które otrzymywali my.
Kiedy kontynuujemy nasz pielgrzymkę wiary,
Panie Bo e ze lij swojego Ducha więtego na nas,
Aby my mogli wypełniać misję Jezusa.
Otwórz nasze oczy, aby mogły zobaczyć potrzeby innych.
Otwórz nasze uszy, aby mogły usłyszeć wezwanie do na ladowania Ciebie.
Otwórz nasze serca, aby my mogli kochać tak jak Ty.
Otwórz nasze usta, aby mogły dzielić się Dobr Nowin o Jezusie Chrystusie.
Amen.

August 25, 2013: 21st Sunday in Ordinary Time
„40 DNI MODLITWY, POSTU DLA ZMIANY
USTAWY EMIGRACYJNEJ W USA”

Dziesi tki tysięcy emigrantów, którzy
mieszkaj w USA nielegalnie z nadziej
oczekuje uchwalenia reformy imigracyjnej.
Dla wielu z nich to jedyna szansa wyj cia
z cienia i uregulowania swojego ycia
w kraju, który stał się ich drug ojczyzn .
Od 15 sierpnia do 23 wrze nia, 2013 roku
ka da Parafia w naszej Archidiecezji
podejmuje dodatkowe modlitwy, post
i umartwienia dla reformy imigracyjnej
w USA. Pocz wszy od 1 wrze nia do
7 wrze nia w naszej parafii w sposób
szczególny będziemy modlić się o zmianę
prawa. Codziennie będziemy odprawiać
Mszę
w i ró aniec w tej intencji.
W pierwszy pi tek miesi ca wrze nia tj.
6 wrze nia pragniemy ofiarować Adorację
Naj więtszego Sakramentu w tej e intencji.
Równie w pierwszy miesi ca zachęcamy do
podjęcia o miogodzinnego postu w intencji
prawa imigracyjnego. Zachęcamy tak e
wszystkie rodziny aby podczas wieczornej
modlitwy pamiętały o tej intencji.

HUMOR
♦ Kuzyn z miasta odwiedza bardzo zaniedbane go-
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V Forum Charyzmatyczne
Odbędzie się w parafii w. Trójcy w dniach: 20,
21, 22 wrze nia 2013. Hasłem tegorocznego
Forum jest zawołanie:

W IMIE JESUSA PRZEZ MARYJ ,
Zróbcie wszystko, cokolwiek On Wam
"
powie” (J 2: 5).
W programie: Eucharystia, Nabo eństwo z
pro b o uwolnienie i uzdrowienie, Adoracja
Naj więtszego Sakramentu oraz Konferencje
które prowadzi ks. Piotr Glas - egzorcysta.
Kapłan diecezji Portsmouth na południu Anglii.
Proboszcz parafii w Gosport i jednocze nie pełni
funkcje egzorcysty.
Świ ty tego tygodnia….
w. Monika urodziła się ok. 332 r. w Taga cie (północna
Afryka), w rodzinie rzymskiej, ale głęboko
chrze cijańskiej. Jest ona matka w. Augustyna.
w. Monika jest patronk kobiet chrze cijańskich, matek,
wdów, kobiet zamę nych, tych, które prze ywaj kłopoty
mał eńskie i nieudane mał eństwa, kobiet, które zawiodły
się na dzieciach lub maj z dziećmi kłopoty, kobiet
będ cych ofiarami cudzołóstwa, alkoholizmu, złorzeczeń i
oszczerstw. Do niej odprawia się modlitwy w intencji
ratowania duszy dziecka, mę a.

jak to zrobił?
- Powiedział jej, e wszystkie jej choroby to oznaka
nadchodz cej staro ci...

♦ Starszy pan opowiada s siadowi.
- Kupiłem niedawno nowy aparat słuchowy.
Kosztował mnie trzy tysi ce złotych ale jest wart
swojej ceny.
wietne urz dzenie.
- A jakiej marki?
♦ - Lekarz którego mi poleciłe to cudotwórca! Ule- - Dwunasta trzydzie ci.
czył moj onę w ci gu minuty!
- Tak? No sam nie my lałem, e jest taki dobry... A
spodarstwo rolne Antka.
- Nic na tej ziemi nie ro nie?
- A no nic - wzdycha Antek.
- A jakby tak zasiać kukurydzę?
- Aaa... jakby zasiać, to by urosła.

