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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)
Spowied : 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, March 1, 2015, NIEDZIELA - 2nd Sunday of Lent :
7:30 AM - Za Parafian;
Za dusz p. + Teresa Miłek
9:00 AM - For Parishioners;
10:30 AM – Za Parafian; - Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Nieustającej Pomocy za otrzymane
łaski i o dalszą opiekę, i Błogosławieństwo dla Zenona; - O zdrowie, Boże łaski i Błogosławieństwo dla
Agnieszki Kowalczyk z okazji 90-tych urodzin oraz o łaski Boże dla całej rodziny; Z podziękowaniem za
przeżyte 25 lat małżeństwa dla Grażyny i Józefa Dzielskich
Za dusze p. † Teresa Miłek od Barbary Rusiecki; †Anna i +Józef Bukowski; †Józef Kowalczyk;
† John Dobek - Gregoriańska; + Bolesław Madej i Józefa Madej; † Franciszek Nycek; † Jan Budz;
† Natalia Kazimierczak; † Józefa, Ignacy Krzak; † Jan Zając
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory; †Kenneth Nowakowski; † Winnie Frattone req by Ed Sroka
6:00 PM – For all Donors of St. Helen Church;
Monday, March 2, 2015, PONIEDZIAŁEK:
7:00 AM + For Poor Souls in Purgatory; † John Dobek - Gregor.;
Tuesday, March 3, 2015, WTOREK :
7:00 AM † John Dobek - zakończenie Mszy w. Gregor.;
Wednesday, March 4, 2015, RODA:
7:00 AM
Thursday, March 5, 2015, CZWARTEK:
7:00 AM
First Friday, March 6, 2015, PI TEK :
7:00 AM † Shirley Kenar; † Natalia Kazimierczak; † Józefa, Ignacy Krzak; † Jan Zając
7:00 PM Za ojców żyjących i zmarłych
First Saturday, March 7, 2015, SOBOTA :
8:00 AM † Anna Stopka pierwsza Msza w. Gregoriańska; Za matki żyjące i zmarłe
Sunday, March 8, 2015, NIEDZIELA - 3rd Sunday of Lent :
7:30 AM - Za Parafian; O Bożą moc, opiekę i łaskę zdrowia dla Zenona
9:00 AM - For Parishioners; For Holy Name Family Club members both living and
deceased
10:30 AM – Za Parafian; - O zdrowie, Boże łaski i Błogosławieństwo dla Zofii Statkiewicz z intencji
Barbary Rusiecki; Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro bą o dalsze bł. Boże i opiekę Matki
Naj więtszej dla Alicji i Mariusza Trela oraz ich dzieci Kamili, Oliwii i Alana, którzy przyjęli Sakrament
Chrztu w. w naszym ko ciele;
Za dusze p. † Teresa Miłek od Barbary Rusiecki; † Anna Stopka Msza w. Gregoriańska;
† Bolesław Madej i Józefa Madej; † Franciszek Nycek; † Jan Budz; † Aniela Nowobilski 13ta
rocznica mierci; † Natalia Kazimierczak; † Józefa, Ignacy Krzak; † Jan Zając
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory; † Kenneth Nowakowski; † Winnie Frattone req by Ed Sroka;
† Władysław Kania
6:00 PM – For all Donors of St. Helen Church; † Teresa Miłek
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The Hands that Fight Indifference by Fr. Jonathan Kalisch, OP
In his 2015 message for Lent, Pope Francis invites all of us, to participate in overcoming the problem
of global indifference. As members of the world-wide universal Body of Christ, one cannot read the
newspaper and not think of the suffering of our brothers and sisters: the plight of Christians persecuted in the Middle East, those facing war in Ukraine, those in the Philippines and Haiti still recovering
from natural disasters, those courageously standing for conscience rights and religious freedom, and
the many refugees, exiles and immigrants striving for a new beginning.
Pope Francis invites us to undergo a “formation of the heart” this Lent. “Anyone who wishes to be
merciful must have a strong and steadfast heart, closed to the tempter but open to God … which realizes its own poverty and gives itself freely for others.” The curriculum for this formation, Pope Francis reminds us, is found in the examples and the continued prayers of the saints, who “have triumphed
once and for all over indifference, hardness of heart and hatred.” This Lent we can recall St. Joseph,
“the just man” and protector of the Church as well as the upcoming 10th anniversary of the death of
St. John Paul II, who forgave his assassin and poured out his life for the Church to the end. May
these “Fathers” serve as models to accompany us on our pilgrim way.
Every local church is called to form “part of that communion in which indifference is conquered by
love.” Oftentimes, as the pope indicates, it is the “hands” of faithful parishioners which serve as the
gate of the Church between God and the world. Those same hands are “rejected, crushed and wounded” in the acts of mercy that they perform. We recall another image Pope Francis uses of the
Church as a field hospital, where gravely wounded people come as they leave the battlefield of life.
“The thing the Church needs most today is the ability to heal wounds and to warm the hearts of the
faithful; it needs nearness, proximity. I see the Church as a field hospital after battle. It is useless to
ask a seriously injured person if he has high cholesterol and about the level of his blood sugars! You
have to heal his wounds. Then we can talk about everything else. Heal the wounds, heal the wounds.”
This Lent as members of the faithful and testifying Church in Chicago, can we open the door of the
Church to all who are seeking renewal, and invite back to the sacraments (especially Confession) those who have been away?
Pope Francis has given us a great gift in calling us beyond complacency and mediocrity to seek a renewal in all things by the Light of Christ. As the author of the Aparecida final document, he wrote of
the Church: “It cannot retreat in response to those who see only confusion, dangers, and threats. . . . What is required is confirming, renewing, and revitalizing the newness of the Gospel.” Saint
John Paul II reminded us in last book Memory and Identity, that Divine Mercy marks the divine limit
placed on evil, “because thereby evil is radically overcome by good, hate by love, death by resurrection.” When others look at us as members of the faithful Church, can they see Providence at work,
preparing the way for good, before the unspeakable evils perpetuated around the world? May our efforts to overcome the globalization of indifference make Saint Helen stand out as an “island of mercy
in the midst of the sea of indifference,” as a welcome shelter that tends the physical and spiritual wounds created by the enemy. Christ leads the way.
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Schedule of Events for Lent
Consider attending one or more of these opportunities to deepen your
spiritual life this Lent.
Daily Mass
(bilingual)

Monday through Friday at 7am
in the St. Jude Chapel
Participate in the rite of God’s infinite Love

Parish Retreat

Sunday March 8 at all Masses and
March 9-11 (Mon.-Wed.) at 7pm
Grow in friendship with Christ as Fr. Jonathan
proclaims the Gospel.

Stations of the
Cross

Every Friday of Lent at 6pm
Accompany Jesus during His
journey of suffering to His death
on the Cross

Taizé Prayer

February 19, March 6, and March 20
(all Fridays) at 8pm.
Listen to God through meditative singing and
periods of silence

How to be
Christian in
today’s world

March 11, March 18, and March 25
(all Wednesdays) at 8pm
Reflect on living Lent well, and resolve to take
action

March 1st, 2015: 2nd Sunday of Lent

Year of Sacraments
July 2014 - June 2015
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CATECHISM CORNER
How does the laity participate in the prophetic office?
They participate in it by welcoming evermore in faith the
Word of Christ and proclaiming it to the world by the witness of their lives, their words, their evangelizing action,
and by catechesis. This evangelizing action acquires a particular efficacy because it is accomplished in the ordinary
circumstances of the world.
How do they participate in the kingly office?
The laity participate in the kingly function of Christ because they have received from him the power to overcome sin
in themselves and in the world by self-denial and the holiness of their lives. They exercise various ministries at the
service of the community and they imbue temporal activities and the institutions of society with moral values.
What is the consecrated life?
The consecrated life is a state of life recognized by the
Church. It is a free response to a special call from Christ by
which those consecrated give themselves completely to
God and strive for the perfection of charity moved by the
Holy Spirit. This consecration is characterized by the practice of the evangelical counsels.

GIVECENTRAL.ORG

OperaƟon Rice Bowl
This Lent, our faith community is participating in Operation Rice Bowl, Catholic
Relief Services’ official Lenten world solidarity program. We encourage everyone to
join in this rich tradition and put your faith
into action. You can pick up Rice Bowls
and the companion Lenten Calendars in the
lobby of our church beginning on Ash
Wednesday. Each day during Lent, read the
enlightening messages that transport you to
distant lands and meet the
people who truly need our
help. Then, immediately
following Easter, return the
rice bowls to the church
with your donations.

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 welcome in our Catholic community:
* * *
Witamy nowoochrzczonych w naszej wspólnocie parafialnej:
RAFAEL ANDRES DEL REAL
ADORACJA
NAJ WI TSZEGO SAKRAMENTU
Zapraszamy do udziału
w Adoracji Naj więtszego Sakramentu,
w Pierwszy Pi tek Miesi ca - 6 marca, 2015

Adoracja rozpocznie si
o godzinie 5:30 wieczorem,
a zakończy Msz w. o godzinie 7 wieczorem.
Spowied od 5:45pm do 6:45pm

EUCHARISTIC ADORATION
COME TO ADORE JESUS
IN THE BLESSED SACRAMENT
THIS FIRST FRIDAY,
MARCH 6TH, 2015,
FROM 5:30 PM UNTIL 7 PM.
AT THE CHURCH.
Confession from 5:45pm to 6:45pm.

March 1st, 2015: 2nd Sunday of Lent
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Have you had a rough week? Just want to get away from the city hustle and bustle? Then come to Taizé
Prayer! Taizé is a form of worship consisting of prayer, simple songs, and silence that is open to Christians of
all denominations.
During Lent, St. Helen will be hosting Taizé Prayer on select Friday's. The current dates are February 20 and
March 6. All worships will be from 8:00pm to approximately 9:00pm. Please visit www.sthelenparish.net,
stop by and see Alex Fries after any Sunday Mass, or call the rectory for more information. All are welcome!

ROZKŁAD NABO EŃSTW WIELKOPOSTNYCH
DROGA KRZY OWA
Pi tek, o godzinie 7 p.m. po polsku
W j. angielskim w pi tki o godzinie 6 p.m.

GORZKIE ALE
Niedziela, po Mszy w. o godzinie 10:30 p.m.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Niedziela, 15 marca o godzinie 7:30 a.m. i 10:30 a.m.
16 marca - 18 marca o godzinie 7 p.m.

Rekolekcje poprowadzi Ojciec Łukasz Kleczka ze Zgromadzenia Ksi y Salwatorianów
w Munster, Indiana
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KĄCIK KATECHIZMOWY

Rok Sakramentów
Lipiec 2014 - Czerwiec 2015

W jaki sposób wierni wieccy uczestniczą w misji
prorockiej Chrystusa?
Uczestnicz w niej, gdy w wierze przyjmuj słowo
Chrystusa i głosz je wiatu przez wiadectwo ycia i słowo, przez działalno ć ewangelizacyjn i
katechezę. Ta działalno ć ewangelizacyjna nabiera
szczególnej skuteczno ci przez to, e dokonuje się
w zwykłych warunkach wła ciwych wiatu.
W jaki sposób uczestniczą w misji królewskiej?
Wierni wieccy uczestnicz w misji królewskiej
Chrystusa, poniewa maj moc zwycię ania w sobie i w wiecie panowania grzechu przez wyrzeczenie się siebie oraz przez więto ć swego ycia. Wykonuj ró ne posługi w słu bie wspólnoty ko cielnej i przepajaj warto ciami moralnymi dzieła ludzi i instytucji społecznych.
Co to jest ycie konsekrowane?
Jest to stan ycia uznany przez Ko ciół. ycie konsekrowane jest woln odpowiedzi człowieka na
szczególne wezwanie Chrystusa, dzięki któremu
osoby konsekrowane po więcaj się całkowicie
Bogu i d
za natchnieniem Ducha więtego do
doskonałej miło ci. Taka konsekracja charakteryzuje się praktykowaniem rad ewangelicznych.

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.

March 1st, 2015: 2nd Sunday of Lent
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
Collection from Sunday, February 22nd will be posted in the next bulletin.
Wysoko ć składek z niedzieli 22 lutego zostanie podana za tydzień.

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
March 1st / 1 marzec - St. Helen School / Szkoła w. Heleny
March 8th / 8 marzec - Heating / Ogrzewanie
March 22nd / 22 marzec - Church in Central and Eastern Europe / Ko ciół w Ameryce
Centralnej i Wschodniej
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.
~~~
Je eli planujesz wysłanie komu kartki, czy to z okazji urodzin, imienin, rocznicy, dlaczego nie zamówić
Mszy w. w ich intencjach? Msze więte ofiarowane s za ywych i za zmarłych. Nie ma lepszego daru ni
ofiarowanie modlitwy w czyjej intencji.

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.
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R ce, które zwalczają oboj tno ć
W swoim słowie na Wielki Post, Papie Franciszek zachęca nas wszystkich do udziału w przezwycię aniu
globalnego problemu obojętno ci. Jako członkowie jednego Ciała Chrystusa, nie mo emy czytać gazety i
nie my leć o cierpieniu naszych braci i sióstr: trudnej sytuacji chrze cijan prze ladowanych na Bliskim
Wschodzie, w tych wojennych na Ukrainie, tych, na Filipinach i Haiti wci wychodz cych z klęsk
ywiołowych, te odwa nie stoj cych na czele praw sumienia i wolno ci religijnej, i wielu uchod ców,
emigrantów i imigrantów d cych do nowego pocz tku.
Ojciec więty Franciszek zaprasza nas do poddania się "formacji serca"tego Wielkiego Postu. K
" a dy, kto
chce być miłosierny musi mieć silne i niezłomne serce, zamknięte dla kusiciela, ale otwarte na Boga ...
który realizuje własne ubóstwo i daje siebie innym."Program nauczania dla tej formacji, Papie
Franciszek przypomina nam, znajduje się w przykładach i kontynuowanych modlitwach więtych, którzy
"triumfowali raz na zawsze nad obojętno ci , zatwardziało ci serca i nienawi ci ."W tym Wielkim Po cie
mo emy przypomnieć w Józefa, c"złowieka sprawiedliwego"i obrońcę Ko cioła, jak równie w
nadchodz cej 10 rocznicy mierci więtego Jana Pawła II, który przebaczył zamachowcy i po więcił swoje
ycie Ko ciołowi do samego końca. Niech Ci O
" jcowie"słu za wzór towarzysz cy nam na naszej drodze
pielgrzymowania ziemskiego.
Ka dy Ko ciół lokalny jest powołany do utworzenia "tej wspólnoty, w której obojętno ć jest przezwycię ana
przez miło ć."Często, jak papie wskazuje, e s to "ręce"wiernych parafian, które słu jako bramy
Ko cioła między Bogiem a wiatem. Te same ręce "potrafi odrzucić i ranić innych"w aktach miłosierdzia,
które wykonuj . Przypomnijmy inny obraz, Ojciec w. u ywa Ko cioła jako szpitala, w którym cię ko
ranni ludzie przychodz , aby opu cić pole bitwy ycia. To czego dzi Ko ciół potrzebuje najbardziej jest
zdolno ć do leczenia ran i do ogrzania serca wiernych; potrzebuje blisko ci. Widzę Ko ciół jako szpital po
bitwie. Nie ma sensu pytać cię ko rannego czy ma wysoki poziom cholesterolu oraz o poziom jego stę enia
cukru we krwi! Musisz leczyć swoje rany. Wtedy mo emy porozmawiać o wszystkim innym. Leczyć rany,
leczyć rany. "Tego Wielkiego Postu, jako członkowie Ko cioła w Chicago, mo emy otworzyć drzwi
Ko cioła, dla wszystkich którzy poszukuj odnowienia i zaprosić ponownie do sakramentów (zwłaszcza
spowiedzi) zwłaszcza tych, którzy s daleko od Ko cioła.

Papie Franciszek dał nam wielki dar, wzywaj c nas poza samozadowoleniem i przeciętno ci , aby starać
się o odnowę tych wszystkich rzeczy przez wiatło Chrystusa. Jako autor dokumentu końcowego
Aparecida, pisał o Ko ciele: T
" o nie mo e usprawiedliwiać się w odpowiedzi tych, którzy widz tylko
zdezorientowanie, niebezpieczeństwo i zagro enia … a potrzebne jest odnowienie i odrodzenie Dobrej
Nowiny zawartej w Ewangelii ". więty Jan Paweł II przypomniał nam w ostatniej ksi ce „Pamięć i
to samo ć”, e Miłosierdzie Bo e walczy ze złem", poniewa w ten sposób zło mo e przezwycię yć dobro,
nienawi ć miło ć, mierć zmartwychwstanie. G
" dy inni patrz na nas jak wiernych członków Ko cioła czy
widz nas jako przygotowuj cych drogę dla dobra? Niech nasze wysiłki, aby przezwycię yć globalizację
obojętno ci dokonuje się równie w parafii w. Heleny wyró niaj cej się jako w
" yspa miłosierdzia po ród
morza obojętno ci", jako schronienie, które leczy rany fizyczne i duchowe dokonane przez wroga.
Ks Jonathan Kalisch OP

March 1st, 2015: 2nd Sunday of Lent
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Spotkanie Rycerzy Kolumba
Serdecznie zapraszamy na spotkanie formacyjne Rycerzy Kolumba, które odbędzie się
w Niedziel , 8 marca, 2015 r., po Mszy wi tej o godz. 10:30 rano, w szkolnej sali. Spotkanie to jest dla
obecnych ju członków, jak równie dla tych mę czyzn, którzy chcieliby doł czyć do
I Polonijnej Rady Rycerzy Kolumba przy Parafii w. Heleny
w Archidiecezji Chicago.

Modlitewne spotkania Taizé
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w duchu Wspólnoty Taizé
Co to jest Taizé? Jest to forma modlitwy oparta na krótkich rozwa aniach
i piewie krótkich kanonów.
Kiedy? W wybrane pi tki Wielkiego Postu tzn. 6 i 20 marca od godziny 8 do 9 wieczór
Gdzie? Parafia w. Heleny
"Droga"to katolicki dwutygodnik dla młodzie y. Pierwszy numer ukazał się w 1995 r., a decyzja o jego wydawaniu
zapadła w Watykanie, w obecno ci i przy błogosławieństwie w. Jana Pawła II. Misj D
" rogi"jest promowanie
warto ci katolickich w ród młodzie y z wykorzystaniem mediów i pomoc w odkryciu yciowego powołania.
Co w "Drodze"? Społeczno-religijne tematy numerów (np. dogadać się z rodzicami, cyberprzemoc,
co to znaczy mie swój styl, jak prze yć spowied ), wywiady ze znanymi lud mi, artykuły o historii
Polski, pro-life, rozwa ania Ewangelii, artykuły o dojrzewaniu, odpowiedzi ekspertów
(psychologa, ginekologa, dietetyka, kapłana) na pytania czytelników a tak e hobby, sport,
rękodzieło i inne.

"Drogę" w formie elektronicznej można już pobrać na Cyfrostudnia.pl.

Akcja Miska Ry u
W rodę Popielcow rozpoczęli my kolejn wielkopostn pielgrzymkę. Catholic Relief Services (CRS) zaprasza
wszystkich do tej wędrówki w solidarno ci z nasz globaln rodzin ,
a akcja Miska Ry u uczyni j łatwiejsz i bogatsz . Pielgrzymka ta, to droga modlitwy,
umartwienia, uczenia się i ofiary. „Akcja Miska Ry u” pozwoliła, w ubiegłym roku,
zebrać osiem milionów dolarów na wsparcie najbardziej potrzebuj cych na całym
wiecie. Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli, aby i w tym roku wzi ć udział w tym
pięknym przedsięwzięciu podczas Wielkiego Postu. Pocz wszy od rody Popielcowej,
s dostępne kalendarze i skarbonki, do których będziemy zbierać nasze datki w czasie
całego Wielkiego Postu.

