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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 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 

 V Niedziela Zwykła, 8 luty, 2015 

2315 W. Augusta Blvd.,  
Chicago, IL 60622   

 
Phone (773) 235-3575;  

Fax (773) 235-3810  
sthelen@archchicago.org               

www.sthelenparish.net 
Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi  

chorobami i wiele złych duchów wyrzucił  



HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE ŚW. W TYGODNIU 
 
Sunday,  February 8, 2015,  NIEDZIELA - 5th Sunday in Ordinary Time: 
7:30 AM - Za Parafian;  
                - O Boże Błogoslaw., łaski, zdrowie i opiekę Matki Najśw. dla Jadwigi Kurowskiej - prosi Teresa;   
                + Teresa Miłek - od Marii Klisz z Rodziną; † Chester Swiatek w 27-mą rocznicę śmierci; 
                +Władysław Czerkies w 23-cią rocznicę śmierci; +Henryk Czerkies w 2-gą rocznicę śmierci; 
9:00 AM  - For Parishioners;  For Holy Name Family Club Members - both, living and deceased;  
                                                +Felotia Alejandro; +Alfredo Balde; 
10:30 AM – Za Parafian; O zdrowie i Błog. Boże dla Zofii Statkiewicz, z intencji Barbary Rusiecki; 
                    Za dusze śp. †Urszula Zadow; †Jacenty Fryżlewicz; †Maria Hryniewicki;  
                    +Natalia   Kazimierczak - od siostry Janiny Zając; † John Dobek - Gregoriańska;   
                    +Apolonia Załuska w 1-szą rocz. śmierci i +Michał Załuski– od córki Aleksandry z Rodziną;   
                   +Bolesław Madej i +Józefa Madej;  † Franciszek Nycek;                
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;  

 
Monday, February 9,  2015, PONIEDZIAŁEK:  
7:00 AM  - W intencji Marty Feltynowskiej - o szczęśliwą operację i powrót do zdrowia prosi babcia; 
                 + For Poor Souls in Purgatory; †John Dobek - Gregoriańska;                
Tuesday, February 10, 2015, WTOREK : St. Scholastica, Virgin: 
7:00 AM  †John Dobek - Gregoriańska; † Ben & Stephanie Bartosik; 
Wednesday, February 11, 2015, ŚRODA: Our Lady of Lourdes: 
7:00 AM †John Dobek - Gregoriańska;  
Thursday, February 12, 2015, CZWARTEK:  
7:00 AM +John Dobek - Gregoriańska;  
Friday, February 13, 2015, PIĄTEK : 
7:00 AM † John Dobek - Gregoriańska;  
Saturday, February 14, 2015, SOBOTA : Saints Cyril, Monk, and Methodius, Bishop:  
8:00 AM † John Dobek - Gregoriańska; † Sophie & Raymond Krystyn; 
 
Sunday,  February 15, 2015,  NIEDZIELA - 6th Sunday in Ordinary Time: 
7:30 AM - Za Parafian; - O Boże Błog. i łaski dla Marii i Edwarda z okazji rocznicy ślubu;  
9:00 AM  - For Parishioners;  +For the deceased soul of Stefan; 
10:30 AM – Za Parafian;  
                    Za dusze śp. †Urszula Zadow; †Jacenty Fryżlewicz; †Maria Hryniewicki;  
                    +Natalia  Kazimierczak - od siostry Janiny Zając; † John Dobek - Gregoriańska;   
                    + Teresa Miłek - od Marii Klisz z Rodziną;  + Bolesław Madej i Józefa Madej;  
                    † Franciszek Nycek;                      
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory;   †Kanneth Nowakowski;  
6:00 PM – For all Donors of  St. Helen Church;  
                 † Father Marion Soprych – req. by Krystyna’s Soprych Family; 
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 JESUS MODEL PRAYER 
 

So often we justify to ourselves or to others that we do not have time to pray because we are overworked 
and tired. We do not plan the time to meet God, to participate in the Mass. We say that we are too busy 
because we have so many other duties. We do not realize that prayer is not wasted time. At the same time, 
we give much care and time to our worldly schedule which can be fruitless or evil. On the contrary, by 
spending time with God we are returning to the source from which our life springs. 
Jesus gives us an example of prayer. After a busy first day in the synagogue, then in the house of Simon 
and Andrew, and when the sun had already set, the people brought to Him all the sick and the oppressed, 
and He healed many suffering from various diseases. "In the morning, when it was still dark, he got up 
and went to a deserted place, and there he prayed" (Mark 1, 35). 
Jesus prayed with his parents, as was the practice in every family at that time. Then he prayed with his 
disciples and friends. Often he went "to a quiet place" - He sought solitude to pray. In prayer, He devoted 
himself to the Father. 
First, Jesus prayed with his parents. 
Dear parents! Do you pray with your children? Do not say that you do not have time for that. This is not 
wasted time. Time spent in prayer with children gives beautiful fruit. It strengthens the bond with them, 
deepens their love for you, and above all, your faith is strengthened and you become a true family. The 
picture of a praying father and mother remains in the hearts of your children for life. When life's difficult 
times happen, your good example will be their life support. If children lose their way in life, remembering 
your example they will find themselves back on track. 
Second, He prayed with his disciples and friends. 
Jesus prayed with his disciples. At their request, He taught them, and through them He taught us this ex-
cellent prayer the "Our Father". He prayed also among his friends, like in Bethany in the house of Laza-
rus. He teaches us how much we need to keep prayer in school, and at various social gatherings. For whe-
re two or three are gathered in His name, there He will be among them. 
Third, He sought solitude to pray. 
How often Jesus was looking for a secluded place, away from the hustle and bustle of everyday life, away 
from the people to be able to talk with the Father. Sometimes He spent entire nights in conversation with 
the Father and gives us an example that we have to pray in silence also.  In the Sermon on the Mount He 
teaches us how to pray, "But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father 
who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you" (Mt 6, 6). 
  
Blessed Mother Teresa of Calcutta wrote in her official diary:  “In silence we find a new surge of strength 
and true union with God. His power will become ours, we can do everything well, experience a fusion of 
our thoughts with His thoughts, uniting our prayers with His prayers, our lives with His life. Words that 
do not carry the light of Christ, deepen the darkness.” 
 
How is your prayer? How do you get immersed in prayer?  Do you mindlessly pray with distractions such 
as the radio or the TV?  

 

Fr. Francis Florczyk 
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Year of Sacraments 
July 2014 -  June 2015 

CATECHISM CORNER 

 Why does ecclesial ministry also have a personal 
character? 

Ecclesial ministry also has a personal character in as 
much as each minister, in virtue of the sacrament of 
Holy Orders, is responsible before Christ who called 
him personally and conferred on him his mission. 

What is the mission of the Pope? 

The Pope, Bishop of Rome and the Successor of Saint 
Peter, is the perpetual, visible source and foundation 
of the unity of the Church. He is the vicar of Christ, 
the head of the College of bishops and pastor of the 
universal Church over which he has by divine institu-
tion full, supreme, immediate, and universal power. 

What is the competence of the college of bishops? 

The college of bishops in union with the Pope, and 
never without him, also exercises supreme and full 
authority over the Church. 

Be Part of the 2015 Annual Catholic Appeal 
 
A REFLECTION ON GRATITUDE 
 
To be grateful is to recognize the Love of God in everything  
He has given us -- and He has given us everything.  
Every breath we draw is a gift of His love,  
every moment of existence is a grace,  
for it brings with it immense graces from Him. 
 
Gratitude therefore takes nothing for granted,  
is never unresponsive,  
is constantly awakening to new wonder  
and to praise of the goodness of God.  
For the grateful person knows that God is good,  
not by hearsay but by experience.  
And that is what makes all the difference. 
 
      Thomas Merton 
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We welcome in our Catholic 

community: 
*   *    * 

Witamy nowoochrzczonych w naszej  
wspólnocie parafialnej: 

 
RITA GASKA 

CRISTIAN ARTHUR KROL 

GIVECENTRAL.ORG 
 
You can make your contributions online through a se-
cured 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 co-
de or address 
4. Create your Give Central profile and enter your pay-
ment 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 ac-

cess 
• 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 pączków po Mszach Świętych.  
Jeżeli ktoś planuje zamówić większą ilość lub chce mieć pewność, że będzie mógł zakupić 

pączki ze swoim ulubionym nadzieniem, bardzo prosimy, aby złożyć zamówienie wcześniej,  
a pączki będzie można odebrać 15 lutego.  

Dzięki temu będziemy też wiedzieli ile pączków mamy zamówić.   
 

Prosimy wypełnić poniższą formę i zwrócić ją do biura parafialnego do wtorku 10 lutego. 
Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na fundusz na ogrzewanie kościoła. 

Flavor / Nadzienie     Quantity / Ilość    $2.00 each 

Custard / Budyń     

Prune / Powidło     

Apricot / Morela     

Raspberry/ Malina     

Rose / Róża     

TOTAL     

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Pre-order Form / Forma zamównienia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Name/ Imię i nazwisko _____________________________________________ 
 
Phone/ Telefon #_______________________________ 
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Prosimy, wesprzyj Doroczną Kwestę Katolicką 2015 r.  
 

Refleksja na temat wdzięczności 
 

Być wdzięcznym oznacza we wszystkim widzieć Miłość Boga. 
On ofiarował nam to, co najcenniejsze na świecie. 
Każdy nasz oddech jest darem Jego miłości. 
Każda chwila życia jest Jego łaską. 
On dał nam -- i dał nam wszystko.  
Wdzięczność wie,  
że nie ma rzeczy pewnej na tym świecie. 
Dlatego Wdzięczność nigdy nie jest głucha. 
Stale wierzy w nowy cud. 
Stale wychwala dobroć Boga. 
Człowiek wdzięczny wie, Komu dziękować. 
Gdy owej dobroci doświadcza w życiu. 
To Bóg tworzy dobro, woli czyny od słów. 
I na tym polega cała różnica. 
        Thomas Merton 

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. 

Memorial Mass 
Mrs. Teresa Miłek, mother of Reverend Richard Miłek,  

died in Poland on Saturday, January 3, 2015.   
A memorial Mass will be offered for the repose of her soul on  

Wednesday February 11, 2015 
7:00 p.m. 

St. Francis Borgia Parish, 8033 W. Addison St., Chicago 
 
 

Msza Żałobna 
W środę, 11 lutego, 2015 r., zostanie odprawiona Msza Św.  

za śp. Teresę Miłek, mamę Ks. Ryszarda Miłka,  
w Parafii St. Francis Borgia 

New series:  “What does it mean to be Christian in today’s world?” 
 

Please join us for this new series on living our faith in today’s world.   We plan to meet 
periodically on Wednesdays, at 7:30pm in the St. Jude Daily Mass Chapel (the entrance is 

towards the south end of the Church on Oakley) for a half-hour reflection on topics relating  
to Christian life.  These reflections will be led by our Pastor, Fr. Frank, or other local 

Priests.   Initially, we plan to examine the three disciplines of Lent: prayer, fasting, and 
almsgiving and how they will enable us to follow Jesus more closely.   

The initial three dates are  Feb. 25; Mar. 4; Mar 18; Mar 25.   

 
 

 
 
Dr. Andrew Pasminski  
died on Sunday January 18th 

 
 

MAY HE REST IN PEACE 
NIECH ODPOCZYWA  

W POKOJU  WIECZNYM 
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Rok Sakramentów  
Lipiec 2014 - Czerwiec 2015 

 REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH 
  FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII ŚW. 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.  

KĄCIK KATECHIZMOWY 

 Dlaczego posługa kościelna posiada także         
charakter osobowy? 

 Posługa kościelna posiada także charakter osobo-
wy, ponieważ na mocy sakramentu święceń każdy 
ponosi osobistą odpowiedzialność przed Chrystu-
sem, który go posyła.  

 Jaka jest misja Papieża? 

 Papież, Biskup Rzymu i następca św. Piotra, jest 
trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jed-
ności Kościoła. Jest Zastępcą Chrystusa, 
Zwierzchnikiem Kolegium Biskupów i Pasterzem 
całego Kościoła, wobec którego ma, z ustanowie-
nia Bożego, pełną, najwyższą, bezpośrednią i po-
wszechną władzę. 

 Jakie jest zadanie Kolegium Biskupów? 

 Kolegium Biskupów, zawsze w łączności z Papie-
żem, posiada również najwyższą i pełną władzę 
nad całym Kościołem. 
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara 
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ  

    

    
 
 
 

If you are planning to send a card to celebrate a special 
occasion, please also consider requesting that a Holy Mass be 
held in their intention.  There is no better gift than offering 
prayers in someone’s intention. 

~~~ 
Jeżeli planujesz wysłanie komuś kartki, czy to z okazji urodzin, imienin, rocznicy, dlaczego nie zamówić 
Mszy Św. w ich intencjach? Msze Święte ofiarowane są za żywych i za zmarłych. Nie ma lepszego daru niż 
ofiarowanie modlitwy w czyjejś intencji. 

Upcoming Collec ons /  Nadchodzące Składki  
February 8th / 8 luty - Heating / Ogrzewanie 

February 15th / 15 luty - Capital Improvement / Utrzymanie budynków parafialnych 
February 22nd / 22 luty - Heating / Ogrzewanie 

 

 
Baptism 
All arrangements should be made a month in ad-
vance by calling the parish office.  Parents and god-
parents are required to attend baptismal class befo-
re 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.  

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

Februaey 1, 2015 7:30 am 9:00 am 10:30 am 12:30 pm 6:00 pm TOTAL 

Total collection /  
Zebrana suma 

$ 157.16  $ 329.00 $ 439.00 $ 389.54 $ 31.31 $ 1346.01 

School Support/  
Pomoc Szkole 

$ 227.35 $ 75.00 $ 177.00 $ 50.00 $ 2.00 $ 531.35 

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 równowartość  
jednej godziny Twojej tygodniowej pracy. 

Bóg zapłać wszystkim Parafianom  
i Ofiarodawcom za Wasze wsparcie. 
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JEZUS WZOREM MODLITWY 

Tak często się usprawiedliwiamy sami przed sobą, lub przed innymi, że nie mamy czasu na modlitwę, bo 
jesteśmy zapracowani i utrudzeni. Skrupulatnie liczymy czas poświęcony na spotkanie z Bogiem, na 
udział we Mszy św. i mówimy, że nie możemy sobie pozwolić na jego stratę, bo mamy tyle obowiązków 
domowych, tyle nauki. A równocześnie bywa nieraz tak, że tyle tego czasu marnujemy na sprawy niepo-
trzebne, a nawet złe. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że na modlitwie nie marnujemy czasu. Wręcz prze-
ciwnie, wciąż na nowo powracamy do źródeł, z których wypływa nasze życie.                                                       
Jezus daje nam przykład modlitwy. Po pracowitym dniu najpierw w synagodze, potem w domu Szymona i 
Andrzeja, i kiedy już słońce zaszło przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych, a On uzdrowił 
wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami. „Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się 
na miejsce pustynne, i tam się modlił” (Mk 1, 35). Jezus modlił się ze swoimi rodzicami, jak każde dziecko 
w ówczesnej rodzinie. Potem modlił się ze swymi uczniami i przyjaciółmi. Często też udawał się „na miej-
sce pustynne” – szukał samotności, aby się modlić. W modlitwie oddawał się Ojcu.                                     
1. Jezus modlił się ze swoimi rodzicami.                                                                            
Kochani rodzice! Czy modlicie się razem z waszymi dziećmi? Nie mówcie, że nie macie na to czasu. To 
nie jest czas stracony. Czas poświęcony na modlitwę z dziećmi daje piękne owoce. Zacieśnia się wasza 
więź z dziećmi, pogłębia ich miłość do was, a nade wszystko umacnia się wasza wiara i rodzina staje się 
prawdziwym Domowym Kościołem. Obraz modlącego się ojca i matki pozostanie w sercach waszych 
dzieci na całe życie i w trudnych chwilach życiowych będzie im pomocą i ratunkiem. Będą miały do czego 
wracać pamięcią i nawet, gdy się pogubią w swoim życiu i zejdą na manowce to odnajdą się i powrócą na 
dobrą drogę.                                                                                                                                                     
2. Jezus modlił się ze swymi uczniami i przyjaciółmi.                                                      
Jezus modlił się z uczniami. Na ich prośbę nauczył ich, a przez nich i nas, tej przepięknej modlitwy „Ojcze 
nasz”. Modlił się też w gronie swoich przyjaciół, jak choćby w Betanii, w domu Łazarza. Uczy nas przez 
to, jak bardzo potrzebna jest modlitwa w szkole, czy na różnych spotkaniach towarzyskich. Bo gdzie 
dwuch lub trzech zgromadzi się w Jego imię, tam On będzie pośród nich.                                                                
3. Jezus szukał samotności, aby się modlić.                                                                                                 
Jakże często Jezus szukał miejsca ustronnego, z dala od zgiełku codziennego, z dala od ludzi, aby móc roz-
mawiać z Ojcem. Spędzał nieraz całe noce na takiej rozmowie i daje nam przykład, że mamy się modlić w 
ciszy wewnętrznej. W Kazaniu na Górze uczy nas, jak mamy się modlić: „Ty zaś, gdy chcesz się modlić, 
wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który 
widzi w ukryciu, odda tobie” (Mt 6, 6). 

Pięknie mówi o modlitwie Bł. Matka Teresa z Kalkuty w swoim Dzienniku. „Najtrudniej jest zachować 
ciszę wewnętrzną, ale musimy się zdobyć na wysiłek i zatopić w modlitwie. W ciszy znajdziemy przypływ 
nowej siły i prawdziwe zjednoczenie z Bogiem. Boska siła stanie się naszym udziałem, będziemy mogli wy-
konywać wszystko dobrze, doświadczymy zespolenia naszych myśli z Jego myślami, zespolenia naszych 
modlitw z Jego modlitwami, zespolenia naszych poczynań z Jego poczynaniami, naszego życia z Jego ży-
ciem. Słowa, które nie niosą ze sobą światła Chrystusa, pogłębiają ciemność”.  

Jak wygląda nasza modlitwa? Czy potrafimy zdobyć się na tę ciszę wewnętrzną? A może tylko odklepuje-
my nasze pacierze przy włączonym radiu lub telewizorze? 

Ks. Franciszek Florczyk 
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