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

Rado nie piewajmy Mu pie ni
Rev. Franciszek Florczyk, Pastor
Alex Fries, Director of Music
sthelensmusic@gmail.com

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

Schedule of Services
Plan Posługi Duszpasterskiej
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
Sunday, February 1 , 2015, NIEDZIELA - 4th Sunday in Ordinary Time:
7:30 AM - Za Parafian; O Boże Błogosławieństwo i dalsze łaski dla Jolanty i Jerzego Barna
z okazji 25-lecia Małżeństwa; +Janina Czerkies w 24-tą rocznicę mierci;
9:00 AM - For Parishioners; † Father Marion Soprych – req. by Krystyna’s Soprych Family;
† Felotea , Alejandro, Alfredo Aranjuez
10:30 AM – Za Parafian; Za dusze p. †John Dobek; †Urszula Zadow; † Jacenty Fryżlewicz; †Agata i
Franciszek Dziedzic; †Ignacy Papciak; †Adam Rachowicz w 1-szą rocznicę mierci; †Julia i +Władysław
Rachowicz; +Maria Hryniewicki; +Natalia Kazimierczak - od siostry Janiny Zając;
+Teresa Miłek - od Marii Klisz z Rodziną; +Apolonia Załuska w 1-szą rocz. mierci - od córki Aleksandry
z Rodziną; +Bolesław Madej i +Józefa Madej; +Waleria, +Tadeusz, +Marcin i +Stanisław Szymanik w
rocznice mierci, o wieczne szczę cie;
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory; †Kenneth Nowakowski; † Florence Farrer-Krolczyk;
6:00 PM – For all Donors of St. Helen Church;
Monday, February 2, 2015, PONIEDZIAŁEK: The Presentation of the Lord
7:00 AM - Na uwielbienie i podziękowanie Panu Bogu za szczę liwą operację, i z pro bą o dalsze łaski,
Błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Naj więtszej dla Zofii; W intencji Karoliny Citkowska z okazji
Urodzin - o zdrowie i Boże Błogosławieństwo, prosi Mama;
+ For Poor Souls in Purgatory; †John Dobek - Pierwsza Msza w. Gregoriańska;
7:00 PM - O Boże Błog., łaski, zdrowie i opiekę Matki Naj w. dla Marii Klisz w dniu imienin;
Tuesday, February 3, 2015, WTOREK : St. Blase
7:00 AM †John Dobek - Gregoriańska; † Bernice Dowejko;
Wednesday, February 4, 2015, RODA:
7:00 AM †John Dobek - Gregoriańska; † Zofia i +Louis Stawasz;
Thursday, February 5, 2015, CZWARTEK: St. Agatha
7:00 AM - For Sophia’s health and Birthday blessings; +John Dobek - Gregoriańska;
† Frank Sagula - 51st death anniversary; +W 8-mą rocznicę mierci ukochanej Mamy +Emilii
Laszczak, o miłosierdzie Boże i wieczne szczę cie - prosi córka;
First Friday, February 6, 2015, PI TEK :
7:00 AM † John Dobek - Gregoriańska; † Janina Duda
7 :00 PM - Za ojców żyjących i zmarłych;
† Maria Hryniewicki - żałobna Msza w. od męża Stanisława;
Saturday, February 7, 2015, SOBOTA :
8:00 AM - Za matki żyjące i zmarłe; † John Dobek - Gregoriańska;
Sunday, February 8, 2015, NIEDZIELA - 5th Sunday in Ordinary Time:
7:30 AM - Za Parafian; + Teresa Miłek - od Marii Klisz z Rodziną;
9:00 AM - For Parishioners; For Holy Name Family Club Members - both, living and deceased;
10:30 AM – Za Parafian; O zdrowie i Błog. Boże dla Zofii Statkiewicz, z intencji Barbary Rusiecki;
Za dusze p. †Urszula Zadow; †Jacenty Fryżlewicz; †Maria Hryniewicki; +Natalia
Kazimierczak - od siostry Janiny Zając; † John Dobek - Gregoriańska; +Apolonia Załuska - w 1-szą
rocznicę mierci i +Michał Załuski– od córki Aleksandry z Rodziną; +Bolesław i +Józefa Madej;
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory; †Kanneth Nowakowski;
† Father Marion Soprych – req. by Krystyna’s Soprych Family;
6:00 PM – For all Donors of St. Helen Church;
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Let us place our faith, hope and trust in Jesus!
Today's Gospel recalls that the people of Galilee were in awe at the teachings and actions of Jesus.
Many of the people who heard Jesus could not grasp who He was, even though
He taught with a spirit of authority. Some of the people dismissed Him as a
troublemaker who ignored the laws about keeping the Sabbath. Others saw
Him as a miracle worker and healer with power over spirits, or perhaps a new
prophet. Today we heard that it was the unclean spirits who rightly identified
Jesus as the holy One of God.
This gospel reading does not tell us the content of the teaching Jesus gave in
the synagogue that day, but Scripture makes us well aware of the lessons He
taught by His words and actions during His time on earth. He says to us: Love
God above all else; pray to Him often. God is generous beyond our imagining.
Love one another, even your enemies, and forgive willingly. Care for the poor
and the sick, for what you do for these you do for Me. Respect the words of Moses and the prophets. Do not shrink from the burden you are given, for I will
help you carry it. When you know me, you will know the Father and draw closer to Him. An attitude of peace, love and justice is the right way for people to
live together.
The teachings of Jesus remain alive today in the people of God, assembled as
the Body of Christ, the Church. What a challenging, yet comforting message
Jesus brought to the world. It was a troubled world then, and it continues to be
a troubled world today. But now it is not a world without hope. The final lesson of Jesus, the lesson of His Passion, Death and Resurrection, gives us the assurance of forgiveness for our sins. It gives us the promise and hope of perfect
happiness with God in heaven if we are true to the teachings of Jesus, which
guide us along the path to life.
As we reflect upon this spiritual knowledge and understanding of the Word
of God, let us remember the calling that each one of us has received as children
of God through the Sacrament of Baptism. Let us answer that calling by living
our vocations without anxieties, placing our faith, hope and trust in Jesus
who has all authority as the only begotten Son of God.
Fr. Francis Florczyk
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Year of Sacraments
July 2014 - June 2015

CATECHISM CORNER
How are the people of God formed?
Among the faithful by divine institution there exist sacred ministers who have received the sacrament of Holy Orders and who
form the hierarchy of the Church. The other members of the
Church are called the laity. In both the hierarchy and the laity
there are certain of the faithful who are consecrated in a special
manner to God by the profession of the evangelical counsels:
chastity or celibacy, poverty, and obedience.
Why did Christ institute an ecclesiastical hierarchy?
Christ instituted an ecclesiastical hierarchy with the mission of
feeding the people of God in his name and for this purpose gave
it authority. The hierarchy is formed of sacred ministers,; bishops, priests, and deacons. Thanks to the sacrament of Orders,
bishops and priests act in the exercise of their ministry in the
name and person of Christ the Head. Deacons minister to the
people of God in the diakonia (service) of word, liturgy, and charity.
How is the collegial dimension of Church ministry carried
out?
After the example of the twelve Apostles who were chosen and
sent out together by Christ, the unity of the Church’s hierarchy is
at the service of the communion of all the faithful. Every bishop
exercises his ministry as a member of the episcopal college in
communion with the Pope and shares with him in the care of the
universal Church. Priests exercise their ministry in the presbyterate of the local Church in communion with their own bishop and
under his direction.

Be Part of the 2015 Annual Catholic Appeal
Please spend some time this week reflecting on the Annual Catholic Appeal brochure that you received with your
bulletin. Please remember that the Annual Catholic Appeal is much different than a one-time special collection. It
is a pledge campaign where you can make a gift payable in installments.
As you review the work enabled by your contribution to the Annual Catholic Appeal, please reflect on God’s gifts to
you. He has given you all that you have. With these gifts, you are entrusted with responsibility. Your gifts to our
parish, to the Archdiocese and to the work of the Church throughout the world should be
given in gratitude for the continuing gifts that God gives you. Each pledge makes a difference because all parishes participate in the campaign and the gifts of many enable our
Archdiocese to deliver needed ministries and services. Our combined gifts not only signify our gratitude to God, they fund a significant portion of the work of our Archdiocese.
After our parish goal of $8,866 is reached in cash, 100% of any additional funds come back to our parish to help to fund our needs. If you received your pledge form in
the mail, please complete it and mail it back or bring it to Mass next weekend. For those
of you that did not receive a mailing or have not had time to respond to it, we will conduct
our in-pew pledge process at all Masses next weekend.
Thank you for your prayerful consideration and generous response.

February 1st, 2015: 4th Sunday in Ordinary Time
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GIVECENTRAL.ORG

MARIA HRYNIEWICKI
MAY SHE REST IN PEACE
NIECH ODPOCZYWA
W POKOJU WIECZNYM

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
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We Are Having a Paczki Sale !!!
All proceeds will go to our Heating Fund.
Please fill out the form below and return it to the church or parish office by Tuesday,
February 10th.
Pick up will be after all masses on Sunday, February 15th. We will also be selling after each
mass.
Thank You

Sprzedaż pączków!
W niedzielę 15 lutego będziemy prowadzić sprzedaż p czków po Mszach więtych. Jeżeli kto
planuje zamówić większ ilo ć lub chce mieć pewno ć, że będzie mógł zakupić p czki ze
swoim ulubionym nadzieniem, bardzo prosimy, aby złożyć zamówienie wcze niej,
a p czki będzie można odebrać 15 lutego. Dzięki temu będziemy też wiedzieli ile p czków
mamy zamówić.
Prosimy wypełnić poniższ formę i zwrócić j do biura parafialnego do wtorku 10 lutego.
Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na fundusz na ogrzewanie ko cioła.
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pre-order Form / Forma zamównienia
Flavor / Nadzienie

Quantity / Ilo ć

$2.00 each

Custard / Budyń
Prune / Powidło
Apricot / Morela
Raspberry/ Malina
Rose / Róża
TOTAL
Name/ Imię i nazwisko _____________________________________________
Phone/ Telefon #_______________________________
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ADORACJA
NAJ WI TSZEGO SAKRAMENTU
Zapraszamy do udziału
w Adoracji Naj więtszego Sakramentu,
w Pierwszy Pi tek Miesi ca - 6 lutego, 2015

Adoracja rozpocznie si
o godzinie 5:30 wieczorem,
a zakończy Msz w. o godzinie 7 wieczorem.
Spowiedź od 5:45pm do 6:45pm
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EUCHARISTIC ADORATION
COME TO ADORE JESUS
IN THE BLESSED SACRAMENT
THIS FIRST FRIDAY,
FEBRUARY 6TH, 2015,
FROM 5:30 PM UNTIL 7 PM.
AT THE CHURCH.
Confession from 5:45pm to 6:45pm.

New forms are in the back of the church. There will only
be two more pick-ups February 7th and March 7th.
Effecting March 7th will be the last Market Day at St. Helen’s. Please place your
orders on the dates listed above.

Prosimy, wesprzyj Doroczną Kwest Katolicką 2015 r.
Prosimy, aby w tym tygodniu zastanowić się przez chwilę nad tre ci zawart w materiałach otrzymanych wraz z dzisiejszym biuletynem, na temat Dorocznej Kwesty Katolickiej. Prosimy pamiętać, że Doroczna Kwesta Katolicka jest
czym wi cej niż jednorazową akcją. Została zorganizowana w ten sposób, aby zadeklarowaną ofiar można było
spłacać w ratach.
Obserwuj c efekty działań możliwych do zrealizowania dzięki darowiznom na rzecz Dorocznej Kwesty Katolickiej,
warto zastanowić się nad głębszym rozumieniem daru otrzymanego od Boga. On dał Ci wszystko, co posiadasz. Wraz
z otrzymanymi talentami, powierzony został ci do spełnienia obowi zek. Każda ofiarna złożona na parafię, na Archidiecezję oraz na pracę Ko cioła Powszechnego powinna być składana,
jako wyraz wdzięczno ci za kontynuację darów otrzymywanych od samego Boga.
Każde zobowi zanie przyczynia się do wprowadzania realnych zmian na lepsze, ponieważ
jest czę ci akcji, w której uczestnicz wszystkie parafie, i w ten sposób zebrane darowizny
wielu osób umożliwiaj naszej archidiecezji pełnienie koniecznej posługi duszpasterskiej.
Nasze wspólne ofiary nie tylko podkre laj nasz wdzięczno ć Bogu, lecz maj realny wpływ
na działalno ć i wsparcie dla wielu zadań prowadzonych przez Ko ciół chicagowski.
Po osiągni ciu kwoty docelowej dla naszej parafii $8,866 w gotówce, 100% dodatkowo zebranych funduszy zostanie zwrócone do parafii na jej własne potrzeby.
Je li otrzymałe poczt formularz zobowi zania finansowego, prosimy wypełnić go i odesłać
pod wskazany adres lub przynie ć do ko cioła.

Page 8

ST. HELEN PARISH

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
__________________________________________________________________________

Please drop Membership Form into the offertory basket or mail to Rectory.
Proszę wrzucić tą formę do koszyka na tacę lub przesłać do biura parafialnego.

February 1st, 2015: 4th Sunday in Ordinary Time
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
January 25, 2015

7:30 am

9:00 am

10:30 am

12:30 pm

6:00 pm

TOTAL

Total collection /
Zebrana suma

$ 268.09

$ 853.00

$ 422.00

$ 184.00

$ 306.00

$ 2033.09

Heating/
Ogrzewanie

$ 129.00

$ 594.38

$ 239.00

$ 369.35

$ 68.50

$ 1400.23

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.

Upcoming CollecƟons / Nadchodzące Składki
February 1st / 1 luty - School Support / Szkoła
February 8th / 8 luty - Heating / Ogrzewanie
February 15th / 15 luty - Capital Improvement / Utrzymanie budynków parafialnych
Reminder: The Parish Office Hours for the coming months, will be open the days of
week: Tuesdays, Wednesdays and Fridays
from 9:00 am to 4:00 pm
Przypominamy, że godziny otwarcia Biura Parafialnego w ciągu tygodnia są
następujące: We Wtorki, Środy, i Piątki
od 9:00 am do 4:00 pm

SAKRAMENTY
Sakrament Chrztu Św.
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.

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

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.

Weddings
Weddings are celebrated on Saturday afternoons or
any day if you wish. Arrangements should be made
by calling the parish office.

Page 10

ST. HELEN PARISH

Złóżmy naszą wiarę, nadzieję i ufno ć w Jezusie!
Dzisiejsza Ewangelia przypomina, że mieszkańcy Galilei byli pełni podziwu dla
nauczania i czynów Jezusa. Wielu ludzi, którzy słyszeli Jezusa nie mogło zrozumieć, kim On jest, mimo że uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak
ich uczeni w Pi mie. Niektórzy oddalili się od Niego. Inni widzieli Go jako cudotwórcę i uzdrowiciela z władzy złych duchów, czy może nowego proroka.
Dzi słyszymy w Ewangelii, że to duchy nieczyste, nad którymi Jezus ma władzę, wła ciwie zidentyfikowały Jego, wołając: „Czego chcesz od nas, Jezusie
Nazarejczyku? Przyszedłe nas zgubić. Wiem, kto jeste : wi ty Boży”.
Ta Ewangelia nie mówi nam o tre ci nauczania Jezus w synagodze w tym dniu,
ale Pismo więte ukazuje doskonale całe nauczanie Jezusa w słowach i czynach, w czasie Jego pobytu na ziemi. On mówi do nas: Kochaj Boga ponad
wszystko; módl się często do Niego. Bóg jest hojny i miłosierny ponad twoje wyobrażenia. Miłuj jeden drugiego, nawet twoich nieprzyjaciół i chętnie odpuszczaj twoim winowajcom. Troszcz się o ubogich i chorych, bo to, co czynisz dla
drugiego, czynisz dla Mnie. Szanuj słowa Mojżesza i Proroków. Nie uciekaj od
ciężaru nałożonego na ciebie, bo Ja pomogę tobie go nie ć. Kiedy Mnie poznasz, poznasz i Ojca, i zbliżysz się do Niego. Postawa pokoju, miło ci i sprawiedliwo ci jest wła ciwym sposobem , by ludzie mogli żyć razem.
Nauczanie Jezusa pozostaje i żyje dzi w Ludzie Bożym, tworzącym Ciało
Chrystusa, którym jest Ko ciół. Jakże wielkie wyzwanie, ale i radosną nowinę
przyniósł Jezus na wiat. Wtedy, to był niespokojny wiat, lecz i dzisiaj nadal
ten wiat jest niespokojny. Ale teraz to nie jest wiatem bez nadziei. Ostateczna
lekcja Jezusa, lekcja Jego Męki, mierci i Zmartwychwstania, daje nam pewno ć przebaczenia naszych grzechów. To daje nam obietnicę i nadzieję doskonałej szczę liwo ci z Bogiem w niebie, je li my tylko żyjemy zgodnie z nauczaniem Jezusa, który prowadzi nas drogą pewną do życia wiecznego.
Napełnieni mądro cią Ducha więtego i rozumiejąc Słowo Boże, pamiętajmy, że każdy z nas otrzymał powołanie, jako dziecko Boże, w Sakramencie Chrztu więtego. Pozwólmy odpowiedzieć na to powołanie całym naszym życiem, bez lęków i obaw, pokładając naszą wiarę, nadzieję i ufno ć w
Jezusie, który ma wszelką władzę jako Jednorodzony Syn Boży.

Ks. Franciszek Florczyk
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Matki Bożej Gromnicznej
W tym tygodniu, w PONIEDZIAŁEK, 2 lutego przypada więto
Ofiarowania Pańskiego, zwane również więtem Matki Bożej
Gromnicznej. Dodatkowa Msza w. w języku polskim zostanie
odprawiona o godzinie 7 wieczorem. Prosimy o przyniesienie ze
sob wiec gromnicznych.

KĄCIK KATECHIZMOWY
W jaki sposób ukształtowany jest Lud Boży?
Z ustanowienia Bożego s w Ko ciele więci szafarze,
którzy otrzymali sakrament kapłaństwa i tworz hierarchię w Ko ciele. Pozostałych nazywa się wieckimi. S
także wierni, należ cy do jednej i do drugiej kategorii,
którzy przez profesję rad ewangelicznych: czysto ci w
celibacie, ubóstwa i posłuszeństwa, po więcaj się w
sposób szczególny Bogu.
Dlaczego Chrystus ustanowił hierarchi w Ko ciele?
Celem pasterzowania w Jego imieniu Ludowi Bożemu,
Chrystus ustanowił w swoim Ko ciele hierarchię i wyposażył j w więt władzę. Tworz j więci szafarze:
biskupi, prezbiterzy, diakoni. Dzięki sakramentowi kapłaństwa biskupi i prezbiterzy działaj , w wykonywaniu
swej posługi, w imieniu i w osobie Chrystusa Głowy;
diakoni służ Ludowi Bożemu poprzez diakonię
(służbę) słowu, liturgii i miło ci.
W jaki sposób urzeczywistnia si charakter kolegialny
w posłudze ko cielnej?
Na przykładzie dwunastu Apostołów, razem wybranych
i razem posłanych przez Chrystusa, jedno ć członków
hierarchii ko cielnej służy komunii wszystkich wiernych. Każdy biskup pełni sw posługę, jako członek
Kolegium Biskupiego, w komunii z Papieżem, i wspólnie z nim podziela troskę o Ko ciół powszechny. Kapłani za pełni swoj posługę w ramach prezbiterium
Ko cioła partykularnego (diecezji) w ł czno ci i pod
kierunkiem swego biskupa.

Rok Sakramentów
Lipiec 2014 - Czerwiec 2015

