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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 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, September 29, 2013, 26th Sunday in Ordinary Time / XXVI Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian;
9:00 AM For parishioners; George & Lorraine Sochacki 60th wedding anniversary req by Rosalie; Brad
& Lauren Kriner wedding anniversary; † Helen Palka req by Golden Age Club
10:30 AM Za Parafian; † Irena Kochan 39-ta rocznica śmierci; † Józef Such 48-ma rocznica śmierci;
† Ryszard Migda z intencji żony z dziećmi; † Paweł Pracuch 9-ta rocznica śmierci z intencji mamy i siostry; † Zbigniew Batko 2-ga rocznica śmierci z intencji siostry; † Anna Such w rocznicę urodzin z intencji wnuka; † Janina Młodawska rocznica śmierci z intencji mamy, męża z córką i rodziny; zniknęłaś nam
z oczu lecz z serca nigdy; † Jan Łoś z intencji Franciszki; Z okazji 80 rocznicy urodzin Michaliny i jej
męża Władysława Jamroga o wszelkie łaski a szczególnie zdrowia na każdy dzień życia z intencji zięcia;
12:30 PM † Marcia Malloy Miller
6 PM All donors of St. Helen’s Church; † Marcia Malloy Miller
Monday, September 30, 2013, PONIEDZIAŁEK;
7 AM Poor souls in Purgatory; † Shirley Kenar death anniversary;
7:30 AM Blessings for Rev. Jerome Koutnik on his feast day; † Kornelia
Tuesday, October 1, 2013, WTOREK;
7 AM
7:30 AM
Wednesday, October 2, 2013, RODA;
7 AM
7:30 AM † Wanda, Zygmunt, Stanisław, Józef, Ela, Ignacy, Stanisław; O zdrowie dla Ireny Marzec
Thursday, October 3, 2013, CZWARTEK;
7 AM
7:30 AM
First Friday, October 4, 2013, PI TEK;
7 AM
7:30 AM † Virginia Chmiel 9ta rocznica śmierci z intencji rodziny; O zdrowie i bł. Boże dla Roberta,
Wiktorii, Eugeniusza i Angeli
7 PM Za ojców żyjących i zmarłych
First Saturday, October 5, 2013, SOBOTA;
8 AM † Wacław Kossowski; Za matki żyjące i zmarłe
Sunday, October 6, 2013, 26th Sunday in Ordinary Time / XXVI Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian; † Walter Kurek; † Mary Kurek
9:00 AM For parishioners;
12Noon Za Parafian; † Virginia Chmiel; † Edward Chmiel; † Ryszard Migda z intencji żony z dziećmi;
God’s blessings for Nicole on her 10th Birthday; God’s blessings for Bożena on her birthday;
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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. During this Year of Faith, we have worked to strengthen our efforts in the
New Evangelization. Pope Francis has encouraged us all to be “true evangelizers,” “bridges” to Christ for
others. This is the call of every Christian, and each priest has a special role in this call to evangelize as an
alter Christus.
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

WORDS OF GRATITUDE FROM THE PASTOR
Last Sunday, September 22, 2013 the parish celebrated the solemn ceremony of my installation. I am
already the 11th pastor of the hundred year-old St. Helen parish. The ceremony took place during the 10:30
Mass, with Bishop Alberto Rojas as celebrant. Bishop Rojas takes of Vicariate III on behalf of our
Archbishop, Cardinal Francis George.
I express my gratitude to Bishop Alberto Rojas, for his participation, for prayer, for his open and kind heart
for us. Thank you, to the priests who concelebrated the Mass, the deacon and religious sisters.
Thank you very much also to you, dear Parishioners, Friends, Guests, and Representatives of different
organizations. It pleased me to see guests from former parishes, and many organizations, especially the
Polish community, led by the Association of Highlanders in North America and many Chapters of which I
am a chaplain. Thank you to the various flag bearers, associations of Highlanders and all those who donned
beautiful regional costumes from Highlanders. A special thanks is extended to the Knights of Columbus
arrived from St. George Parish, in Tinley Park, Illinois. Thanks be to God for the fact that so many people
came to the beautiful church of St. Helen.
I express special gratitude to our parish group, headed by our secretary, Agnes Brandys, who put a lot of
time and work to prepare such a beautiful church and parish hall, to receive and treat all participants in the
ceremony.
I express special thanks to Mrs. Barbara Gunka, for donations of flowers and the work in decorating the altar.
Thank you and a special welcome extended to the new organist and choir director, Alex Fries, for the
preparation of binding liturgical music, as well as lectors, the liturgical service of the altar and ushers. Thank
you for the presence of representatives of the Catholic School of Saint Helen, headed by Principal Mrs.
Marianne Johnson.
Many thanks to all the donors and sponsors for being so generous and providing food, both the individuals
and the owners of businesses: Kasia 's Deli , Montrose Deli and Lassak Deli.
All of you, thank you from the bottom of my heart for your prayers, wishes, and all the good which you
bestow upon me. Also, I assure you of my remembrance of you and your families, in my daily prayers and
Holy Masses.
I warmly welcome and hope that guests and friends
who have come from far will come and join us more
frequently in the future.
May God Bless you, and through the intersession of
the Blessed Virgin Mary, St. Helen and Blessed
John Paul II constantly surround you by their care
on the way to Heaven.
Rev. Francis Florczyk
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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.
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EUCHARISTIC ADORATION
COME TO ADORE JESUS
IN THE BLESSED SACRAMENT
THIS FIRST FRIDAY,
OCTOBER 4TH,
FROM 3 PM UNTIL 7 PM.
AT THE CHURCH.

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 October 6th, 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!

HUMOR
We went to breakfast at a restaurant where the 'seniors' special' was two eggs, bacon, hash browns & toast for $2.99.
'Sounds good,' my wife said. 'But I don't want the eggs.'
'Then, I'll have to charge you two dollars & forty-nine cents
because you're ordering a la carte,' the waitress warned her.
'You mean I'd have to pay for not taking the eggs?' my wife
asked incredulously.
'YES!!' stated the waitress.
'I'll take the special then.' my wife said.
'How do you want your eggs?' the waitress asked.
'Raw and in the shell,' my wife replied.
She took the two eggs home.
DON'T MESS WITH SENIORS!!!

Market Day is back-new.
Forms are found back of church and
school. Pick up date October 15th, 2013
in the school Bingo Hall between
9:45am to 10:45am.

In honor of the Feast of
St. Francis of Assisi
there will be a Pet
Blessing at 8:15a.m. on
October 4, 2013. The Blessing will take place in the
Milek Courtyard at the school. All pets must be
caged or leashed, thank you. Thank you to Ms.
Bauer, Ms. Korus, Ms. Sard and their third and sixth
grade classes for preparing the Blessing.
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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 nową tablic informacyjną

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


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

Today we start our Jubilee Retreat. Welcome Father Tom McCarthy in our congregation. Father will preach during all
masses on Sunday and Monday through
Wednesday at 7 p.m.
Please bring you family and friends.

September 29, 2013: 26th Sunday in Ordinary Time
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ

September 22, 2013

7:30 a.m.

9 a.m.

10:30 a.m.

12:30 p.m.

6 p.m.

Other

TOTAL

Total collection /
Zebrana suma

$508

$591

$1,948

$190

$121.86

-

$3,358.86

Marquee

$124

$148

$928

$41

$121.86

-

$1,308

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.
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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 rozeznaje się i umacnia powołania
do kapłaństwa diezezjalnego, jest Seminarium Duchowne w Mundelein. Podczas bie cego Roku Wiary
wzmagamy nasze wysiłki nad Now Ewangelizacj . Papie Franciszek zachęca nas, by my stawali się
„prawdziwymi głosicielami Ewangelii” i „pomostami” prowadz cymi innych do Chrystusa. Jest to
powołanie ka dego chrze cijanina, za ka dy ksi dz, jako alter Christus - drugi Chrystus - ma do
odegrania specjaln rolę w tym dziele ewangelizacyjnym.
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 podjęte 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 modlitwy i wsparcie finansowe, które zapewnia naszym przyszłym
kapłanom odpowiedni edukację oraz atmosferę konieczn do dobrego przygotowania się do posługi
po ród wiernych. 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, aby cie 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

September 29, 2013: 26th Sunday in Ordinary Time
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PODZI KOWANIE OD PROBOSZCZA
W ubiegł Niedzielę, 22 wrze nia, 2013 r., prze yli my podniosł uroczysto ć mojej instalacji, jako ju 11go Proboszcza tej 100-letniej Parafii w. Heleny. Ceremonia ta miała miejsce w czasie Mszy w. o godz.
10:30 rano, pod przewodnictwem Księdza Biskupa Alberto Rojas, który w imieniu naszego Arcypasterza,
Księdza Kardynała Francis George, opiekuje się III Wikariatem, do którego nale y nasza Parafia.
Wyra am moj wielk wdzięczno ć Księdzu Biskupowi Alberto Rojas za przewodniczenie tej uroczysto ci,
za modlitwę, za jego otwarte i pełne yczliwo ci serce dla nas.
Dziękuję licznie przybyłym kapłanom, diakonowi i siostrom zakonnym.
Bardzo serdecznie dziękuję tak e Wam, Kochani Parafianie, Przyjaciele, Go cie i Przedstawiciele
z poprzednich Parafii oraz licznych organizacji, zwłaszcza polonijnych, na czele ze Zwi zkiem Podhalan
w Północnej Ameryce i wieloma Kołami, których jestem kapelanem. Dziękuję kilkunastu Pocztom
Sztandarowym Kół Zwi zku Podhalan i wszystkim, którzy przywdziali piękne stroje góralskie, a tak e
przybyłym Rycerzom Kolumba z Parafii w. Jerzego, w Tinley Park, IL. Bogu niech będ dzięki za to, e
tak licznie wypełnili cie nasz du i piękn wi tynię.
Szczególn wdzięczno ć wyra am naszej grupie parafialnej, na czele z Pani sekretark , Agnieszk
Brandys, którzy wło yli wiele czasu i pracy, aby tak pięknie przygotować ko ciół, a tak e salę parafialn ,
na przyjęcie i poczęstunek wszystkich uczestników tej uroczysto ci.
Specjalnie podziękowanie wyra am Pani Barbarze Gunka, za donacje kwiatów i udekorowanie
sanktuarium ołtarza.
Dziękuję nowemu Panu organi cie Alex Fries i chórowi, za przygotowanie oprawy liturgiczno-muzycznej,
a tak e lektorom, liturgicznej słu bie ołtarza i panom marszałkom. Dziękuję za obecno ć przedstawicielom
Katolickiej Szkoły więtej Heleny, na czele z Pani Dyrektor Marianne Johnson.
Bardzo dziękuję wszystkim ofiarodawcom i sponsorom za tak obfite i smaczne jedzenie, zarówno tym
prywatnym, jak i wła cicielom biznesów: Kasia’s Deli, Montrose Deli i Lassak Deli.
Wszystkim Wam, z głębi serca dziękuję za modlitwę, yczenia i wszelkie dobro, którymi mnie obdarzacie.
Zapewniam tak e o mojej pamięci o Was wszystkich i waszych Rodzinach, w codziennych modlitwach i we
Mszy w. Go ci i Przyjaciół przybyłych z dalsza zapraszam zawsze do Ko cioła w. Heleny.
Niech Wam Pan Bóg Błogosławi, a Matka Naj więtsza wraz z w. Helen i Błogosławionym Janem
Pawłem II stale otaczaj swoj opiek w drodze do Nieba.
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.

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.

ADORACJA
NAJŚWI TSZEGO SAKRAMENTU
Zapraszamy do udziału
w Adoracji Naj więtszego Sakramentu,
w Pierwszy Pi tek miesi ca wrze nia
(4 pa dziernika).
Adoracja rozpoczyna si
o godzinie 3 po południu,
a zakończy Msz w.
o godzinie 7 wieczorem.

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.
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Zapraszamy na

Uroczystość Matki
Bożej Fatimskiej
w niedzielę
13 października
o godzinie 10:30 AM.
Po Mszy Św. procesja do pięciu ołtarzy.
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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 6 pa dziernika. 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.

2 października obchodzimy wspomnienie obowiązkowe Świ tych Aniołów Stróżów. I choć zapewne bardziej
pami tamy o nich przy odmawianiu pacierza w dzieciństwie, oni towarzyszą nam przez całe życie, chroniąc nas i
pomagając nam przezwyci żać pokusy.
Aniołowie to bezcielesne, niematerialne duchy podzielone według hierarchii na trzy grupy: Serafini, Cherubini oraz
Trony. S obdarzone inteligencj , sił woli i piękno ci . Wyraz “anioł” pochodzi od greckiego słowa „angellos” i
oznacza „zwiastuna, posłańca”, co wskazuje, e głównym zadaniem tych duchów oprócz
wychwalania Stwórcy, jest po redniczenie między Bogiem a lud mi w roli opiekunów. Aniołowie
Stró owie chroni nas przed atakami złych duchów, staraj się, by my nie zboczyli z dobrej cie ki,
pomagaj nam podnie ć się z upadku, dodaj odwagi, posuwaj dobre my li, zanosz nasze
modlitwy do Boga, a przede wszystkim s z nami w chwili mierci.
W ikonografii Anioł Stró przedstawiany jest głównie w towarzystwie dziecka, trzymaj c je za rękę,
wybiera on bezpieczn przestrzeń, przeprowadza przez niebezpieczn kładkę wisz c nad skalnym
urwiskiem lub osłania je tarcz .

HUMOR

do kolekty:
- Módlmy się...
W tym momencie zza okna:
- Muuuuuuuuu...........

♦ Na egzaminie na uczelnię o profilu informatycznym pytaj się nowego kandydata jakie zna komen- ♦ Wchodzi ółwik na drzewo, zeskakuje, macha łapdy jakiego języka programowania.
kami i .... z łoskotem spada na ziemie. Wstaje, otrze- Góra, dół, lewo, prawo i fajer....
puje się, wchodzi na drzewo... i tak w kolko. Przygl daj cy się temu od godziny, siedz cy na gałęzi
♦ Oaza Modlitwy, niedzielna Msza w., sprawowa- dzięcioł mówi do siedz cej obok pani dzięciołowej:
na nie w ko ciele z ludem, a w małej grupie. Zgo- Mo e mu wreszcie powiemy, ze jest adoptowany...
dziwszy się na to, ksi dz uparł się, e dla uczczenia
niedzieli Msza będzie w cało ci piewana. Dochodzi

