XIX Niedziela Zwykła, 9 sierpień, 2015

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

Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za
życie świata
Schedule of Services
Plan Posługi Duszpasterskiej

Rev. Franciszek Florczyk, Pastor
Alex Fries, Director of Music
sthelensmusic@gmail.com

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

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

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE ŚW. W TYGODNIU
19th Sunday in Ordinary Time, Sunday, August 9, 2015, NIEDZIELA; XIX Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian;
9:00 AM - For Parishioners; For Holy Name Family Club member both living and deceased; † Adeline &
William J. Kenar; † Shirley Kenar; † Barbara Kowalska; Health and God’s blessings for Principal
10:30 AM – Za Parafian; Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Nieustającej pomocy za otrzymaną
łaskę i o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla Zenona; O zdrowie i bł. Boże dla Zofii Statkiewicz z intencji
Barbary Rusiecki; O powrót do zdrowia dla Beaty Smrokowskiej prosi rodzina
Ś.p. † Przemysław Lukomski; † Ryszard Szyszko z intenji kolegi Leszka;
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory; Healing and speedy recovery for Courtney Kenar
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church; For healing and recovery for Nancy
Monday, August 10, 2015, PONIEDZIAŁEK:
7AM For Poor Souls in Purgatory; Larry Kaelin Birthday blessings
Tuesday, August 11, 2015, WTOREK:
7AM † Ben, Stephanie Bartosik
Wednesday, August 12, 2015, ŚRODA:
7 AM † Rozalia, Franciszek Szymczak
Thursday, August 13, 2015, CZWARTEK:
7 AM † Estelle Kurtyka
Friday, August 14, 2015, PIĄTEK:
7 AM † Andrzej Holicz; For Bill health and Birthday blessings
Saturday, August 15, 2015, SOBOTA:
8 AM † Stanisław, Maria Czepiel
20th Sunday in Ordinary Time, Sunday, August 16, 2015, NIEDZIELA; XX Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian; † Bożena Szczukowski; † Andrzej Holicz; O miłosierdzie Boże dla Agaty Dziedzic
w 22 rocznicę śmierci; † Franciszek Dziedzic
9:00 AM - For Parishioners; † Catherine, Michael Krystyn; † Leeroy, Rose Bango req by family
10:30 AM – Za Parafian; Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Nieustającej pomocy za otrzymaną
łaskę i o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla Zenona;
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory;
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church;
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Mission at the Heart of Parish Life
The Kingdom of God is not completely identified with the Church, but we can see the signs of God‘s Kingdom in
the Church. Every Catholic parish ought to be a reve-lation to the world that God‘s Kingdom is breaking through
into our lives. The Kingdom is found wherever peace and justice prevail, where love and righteousness abound. To
live under the reign of God is to live in har-mony with God‘s purposes. Our constant prayer is: ―Thy kingdom
come. Thy will be done.
To be a faithful Christian is to live as a citizen of God‘s Kingdom recognizing that often enough the citizens un-der
God‘s Reign live in contradiction to worldly values. In Jesus‘ Kingdom the first shall be last and the greatest will
be the servant of all. We are not to worry about what we are to wear or eat. We must love our enemies and pray for
those who persecute us. We are to deny our self and take up our cross and follow the master. The poor and the
peacemaker will be blessed. We are to have the heart of a little child. It‘s not hard to see from this that the
Kingdom of God requires a conversion of mind and heart. We can understand why after saying that the reign of
God was at hand Jesus added: ―Reform your lives.
Being grounded in the mission of Jesus is to live in har-mony with the Kingdom of God. In fact, the Reign of God
must find a home within us. Engaging in the Parish Transformation process is an opportunity to become more
Kingdom bound, more aligned with the good news Jesus preached about the Reign of God. We are all called as
individuals and as a Church to further God‘s Kingdom, to spread the good news of God‘s reign. The fulfillment of
the Kingdom will come at the end of time when Christ returns and presents to God the Father, ―a kingdom of truth
and life, a kingdom of holiness and grace, a kingdom of justice, love and peace.ǁ (Preface from the Mass for the
Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe).
There is an urgency to the work we are trying to accomplish with Parish Transformation. Recent research indicates
that Catholics who drift away from the Church or leave it altogether claim that they could not find sufficient
spiritual depth in their parishes. Faced with financial challenges, a low school enrollment, decreasing October
counts, maintenance of old facilities, etc. we may be tempted to ―fix problemsǁ but fail to proclaim the living
Christ and call our brothers and sisters to a deeper conversion of life. Our parishioners will be grateful for the
institutional reforms that we initiate. But will they hear the Gospel more clearly? Will their spiritual thirst be
satisfied? Will works of peace and justice be accomplished? Will the poor be fed and the lonely comforted? Will
new saints emerge from among our parishioners? These are the questions that missionaries ask. And that is exactly
what we are called to be. In the weeks ahead as we reflect upon the essays in this manual the hope is that we will
gradually begin to formulate the mis-sion of our parish. Through our personal reflections and our conversations
with one another our sense of mission will grow.
In the chapters that follow we will look at seven primary building blocks that support a parish‘s mis-sion. Some of
these building blocks might also in-spire us to draw our mission directly from one of these building blocks. At
other times we may find that one or more of these building blocks need to be reinforced, raised to a higher standard
or recon-ceived to meet the parish‘s current needs.
We will also need to review the parish‘s financial picture and how we use all our resources. The goal is to become
a mission-driven parish, but to reach that ideal everyone has to work together with open-ness, honesty and respect.
Sometimes hard deci-sions have to be made because of limited resources. Being clear about our mission and our
values will help us to arrive at good and prudent decisions about our financial well-being.
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ST. HELEN PARISH

Theology on Tap Series
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The 10th Annual St. Helen Carnival is August 21-23, 2015 The entertainment schedule is as follows:
Friday, August 21, 2015

6 - 8 PM

Marcus Band

Friday, August 21, 2015

8 - 10 pm

Latin Ensemble

Saturday, August 22, 2015

12 - 2 pm

Old Town School of Folk Music
Class

Saturday, August 22, 2015

2 - 4 pm

Old Town School of Folk Music
Class

Saturday, August 22, 2015

4 - 6 pm

School of Rock

Saturday, August 22, 2015

6 - 8 pm

August Hotel

Saturday, August 22, 2015

8 - 10 pm

Live Band Karaoke

Sunday, August 23, 2015

1 - 3 pm

Tony Blazonczyk's New Phaze
Polka Band

Sunday, August 23, 2015

3 - 5 pm

Get On Up

Sunday, August 23, 2015

5 - 7 pm

Logan Squares

Sunday, August 23, 2015

7 - 9 pm

Low Down Brass Band

CATECHISM CORNER
Who brought to fulfillment those prefigurations?
All the Old Covenant prefigurations find their
fulfillment in Jesus Christ. At the beginning of his
public life Jesus had himself baptized by John the
Baptist in the Jordan. On the cross, blood and water,
signs of Baptism and the Eucharist, flowed from his
pierced side. After his Resurrection he gave to his
apostles this mission: “Go forth and make disciples of
all nations, baptizing them in the name of the Father
and of the Son and of the Holy Spirit” (Matthew
28:19).
Starting when and to whom has the Church
administered Baptism?
From the day of Pentecost, the Church has
administered Baptism to anyone who believes in
Jesus Christ.
In what does the essential rite of Baptism consist?
The essential rite of this sacrament consists in
immersing the candidate in water or pouring water
over his or her head while invoking the name of the
Father and the Son and the Holy Spirit.
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Prayer for Parish Transformation
O God,
you founded your church
upon the faith of the apostles
with Christ as her cornerstone.
Look kindly upon our parish
as we engage in the Parish Transformation
initiative.
May our efforts bear fruit for your church
and renew our parish community
in service of the Gospel.
In the name of Jesus the Lord.
Amen.

ST. HELEN PARISH

Modlitwa o pomyślny przebieg
Transformacji Parafii
O Boże,
Ty założyłeś swój Kościół
na wierze Apostołów
z Chrystusem Jego kamieniem węgielnym.
Spójrz łaskawie na naszą wspólnotę,
gdy rozpoczynamy inicjatywę
Transformacji parafii.
Niech nasze wysiłki przyniosą owoce
dla Twego Kościoła
i odnowią naszą wspólnotę parafialną
w służbie Ewangelii
W imię Pana Jezusa. Amen.
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Debt Reduction
Spłata Długu

Outstanding Archdiocesan Bills
for this Fiscal Year
July 1, 2015 - June 30, 2016

/ Cel

Niezapłacone rachunki
Archidiecezjalne za ten rok fiskalny
1 lipiec 2015 do 30 czerwiec 2016

$10,000

$8,074

$8,000
$6,000
in July/ Zebrano w
miesiącu lipcu

$4,000
$2,000

Thank you! Bóg zapłać

$0

July / lipiec

August / Sierpień
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ST. HELEN PARISH

WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
August 2, 2015
Total Sunday collection /
Wysokość niedzielnej składki

TOTAL

Weekly budget
Budżet tygodniowy

Over budget
(Under budget)

$1,737.93

$5,100

($3,362.07)

$518.27

St. Helen School /
Szkoła Sw. Heleny

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.

Upcoming Collections / Nadchodzące Składki
August 9th / 9 sierpień - Debt reduction / Spłata długu
August 16th / 16 sierpień - Capital Improvement / Utrzymanie budynków

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.

Baptism

Sakrament Małżeństwa

Weddings

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

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

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
________________________________________________________________________________________
Phone / Telefon
e-mail
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TRANSFORMACJA PARAFII
Refleksja i wizja
Poznaj tych, co wraz z tobą tworzą parafię i budujcie na wspólnych pomysłach
Formułowanie wizji wychodzi najlepiej, gdy jest wypracowane we współpracy z innymi, angażując wiele talentów.
Jedną z oczywistych korzyści, jakie otrzymasz z uczestniczenia w procesie Transformacji Parafii będzie zawarcie
nowych znajomości z ludźmi z parafii, których dotąd nie poznałeś. Zachęcamy was, abyście już na pierwszych
spotkaniach starali się zapamiętać swoje imiona, zainteresowania, zdolności i poglądy. Gdyż jak napisał św. Paweł:
„Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan (1 Kor 12, 4-5).
Niektórzy z członków twoje grupy będą mieli dar bogatej wyobraźni, inni będą praktyczni. Dary wspólnoty
zaprowadzą was do szerokiej gamy pomysłów. Zachęcamy was do budowania na talentach posiadanych przez
członków waszej wspólnoty. Podczas rozmowy spostrzeżecie, że jeden pomysł inspiruje kolejny. Powstrzymaj ocenę
w pierwszej fazie burzy mózgów. Nawet najbardziej nieprawdopodobny pomysł może zaprowadzić was do
stworzenia wizji, wokół której będziecie budować. Bądź otwarty na działanie Ducha Świętego i pozwól, aby wizja
dla parafii, wypracowana we wspólnocie wzrastała.
Do kogo próbujesz dotrzeć?
Kiedy formułujemy wizję parafii musimy pytać samych siebie: „Dla kogo tworzymy tę nową wizję?” Jako lojalni i
wieloletni parafianie pragniemy oczywiście stworzyć taką wizję, która będzie przynosiła korzyść całemu Kościołowi.
Jednak nasze własne doświadczenia Kościoła mogą nie zawsze dawać nam wystarczająco szerokie spojrzenie,
pozwalające zauważyć potrzeby i perspektywę ludzi aktualnie niezaangażowanych w życie parafialne lub może
nawet tych, którzy nie wierzą w Boga. Jeżeli chcemy poważenie podejść do Nowej Ewangelizacji musimy spojrzeć na
siebie samych, jak na współczesnych misjonarzy; stąd powinniśmy stworzyć wizję, która nie będzie koncentrowała
się wokół nas, lecz będzie wychodziła poza obszary naszego poczucia komfortu. Musimy spotkać tych, którzy
aktualnie nie są aktywni w naszej parafii. Musimy też spróbować rozmawiać z nimi językiem, który oni będą
rozumieli. Przykładem dla nas może być to, jak papież Franciszek zaciekawia wielu dzięki temu, że używa
codziennego języka zwykłych ludzi.
Co rozumiemy przez wizję?
Jednym ze sposobów zrozumienia, czym jest wizja, jest myślenie o niej jak o soczewce lub filtrze, przez który
spoglądam na świat, na samego siebie i na Boga. Wizja przemawia do naszych najgłębszych wartości i priorytetów.
Wszyscy działamy pod wpływem jakiejś wizji, nawet wówczas, gdy nie jesteśmy świadomi tego, co stanowi naszą
konkretną wizję. Każdego dnia podejmujemy decyzje w oparciu o nasze wizje. Czasem, gdy coś robimy albo coś
mówimy, ktoś może nas zapytać: „Co kryje się za tym przekonaniem?” Ten ktoś próbuje zrozumieć, skąd wypływa
nasza decyzja, co jest jej fundamentem. To pytanie mobilizuje nas do bycia bardziej ostrożnymi względem naszej
wizji i do wypowiadania się lub działania z większą rozwagą. Jako parafia możemy zastosować ten sam sposób
rozumienia naszej wizji. Wyobraźcie sobie, że ktoś obcy pyta was: „Dlaczego twoja parafia robi to, a nie robi
tamtego?” Prawdopodobnie, nie zawsze będziemy potrafili odpowiedzieć na takie pytanie. Jednak, to pytanie
inspiruje nas do trochę uważniejszego przyjrzenia się naszej parafii. Chcemy zobaczyć, czy jako parafia,
postępujemy w określony sposób ze względu na świadome rozpoznanie i wybranie ustalonej wizji, czy raczej robimy
pewne rzeczy, gdyż zawsze były robione w ten, a nie inny sposób. Transformacja Parafii pomaga nam w ponownym
przyjrzeniu się naszej wizji i zobaczeniu, czy istnieje jakaś określona misja, naturalnie wypływająca z naszej wizji.
Wielkie marzenia
Aby stworzyć wizję, która da nam życie i będzie zawierać moc potrzebną do zaistnienia
postępu, my sami musimy zostać zainspirowani. Musimy użyć naszą wyobraźnię, aby
marzyć, nawet, gdy nasze marzenie wydaje się na początku nierealne. Pomocą może być
zadanie sobie pytania: „O czym marzyłbyś, gdyby twoje marzenie nie było ograniczone
przez pieniądze i czas?” Ważnym jest, aby rozpocząć od wizji o wysokich aspiracjach i
stopniowo dochodzić do tego, co może być realne do osiągnięcia w bliskiej przyszłości.
Jak papież Franciszek zachęcał młodych: „Nie bójcie się marzyć o wielkich
rzeczach!” ( 26 kwietnia 2013 r.)
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KĄCIK KATECHIZMOWY
Kto wypełnił te zapowiedzi?
Jezus Chrystus, który swoje życie publiczne
rozpoczął od przyjęcia chrztu w Jordanie z rąk
Jana Chrzciciela; krew i woda, które wypłynęły z
przebitego boku ukrzyżowanego Jezusa, są
zapowiedzią chrztu i Eucharystii; po swoim
zmartwychwstaniu Jezus daje Apostołom taki
nakaz: " Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego" (Mt 28,19-20).

Darmowe klasy
języka angielskiego i GED
Odbywać się będą w
Clemente High School
1147 N Western, 3 piętro
Chicago, IL

Rejestracja na kurs:
Środa, 19 sierpnia 2015
Od godziny 8:30 do 11:30 rano

Od kiedy i komu Kościół udziela chrztu?
Kościół celebruje chrzest od dnia Pięćdziesiątnicy;
udziela go tym, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa.
W czym wyraża się istotny obrzęd chrztu?
Istotny obrzęd tego sakramentu polega na polaniu
głowy kandydata wodą lub zanurzeniu go w wodzie
z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to
znaczy Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty,
kopertę z adresem zamieszkania
Semestr jesienny rozpoczyna się
21 września i trwa do 10 grudnia
Kurs ten prowadzony
jest przez
City Colleges of Chicago

Poszukuje garażu do wynajęcia w okolicy Damen/Iowa (773) 862 7228
***
Poszukuje kobiety do wspólnego zamieszkania - okolica helenowa
(773) 512 2077

Ofiary elektroniczne
Nasza parafia posiada możliwość dokonywania ofiar poprzez internet.
Wystarczy wejść na stronę www.givecentral.org lub zeskanować kod.
Strona internetowa jest bezpieczna i zapewnia wygodę. Wpłat można dokonywać jednorazowo lub
założyć konto i korzystać co tydzień. Na koniec roku można wydrukować raport ofiar i odliczyć je sobie od podatku.
Dla osób używających telefony z internetem dostępna jest bezpłatna aplikacja.
Jeżeli ktokolwiek ma pytania w tej sprawie prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
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Modlitewne spotkania
Taizé
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy
w duchu Wspólnoty Taizé
Co to jest Taizé? Jest to forma modlitwy oparta
na krótkich rozważaniach i śpiewie krótkich
kanonów.
Kiedy? W trzeci poniedziałek miesiąca
tzn. 17 sierpień, 21 wrzesień, 19 październik,
16 listopad od godziny 7 do 8 wieczór oraz
31 grudnia od godziny 7:15 wieczór
Gdzie? Parafia Św. Heleny
Więcej informacji na stronie internetowej:
www.sthelenparish.net

Joanna de Chantal urodziła się 23 stycznia
1572 r. w Dijon. Jej ojciec był prezydentem
parlamentu Burgundii. Gdy miała dwa i pół
roku, przy porodzie jej młodszego brata,
Andrzeja, zmarła jej matka. Joanna
wychowywała się pod okiem opiekunki.
Otrzymała staranne wykształcenie właściwe
dla jej pochodzenia.
W 1610 r. Joanna opuściła Dijon, udała się
do Annecy gdzie wspólnie ze św.Franciszkiem Salezym założyli
pierwszy klasztor nowego zgromadzenia – Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny – sióstr wizytek. Joanna od 1610 r. do
swojej śmierci zdołała założyć 87 fundacji Nawiedzenia
NMPanny. Joanna de Chantal zmarła podczas podróży, w
Moulins 13 grudnia 1641 roku.
W 1751 roku, w bazylice Św. Piotra papież Benedykt XIV
dokonał uroczystej beatyfikacji Joanny de Chantal. W 1767 roku
Klemens XIII dokonał jej kanonizacji.
Patronat - Jest patronką sióstr wizytek.
Dzień obchodów - W kalendarzu liturgicznym jej wspomnienie
przypada na dzień 12 sierpnia (w latach 1970-2001 wg
kalendarza rzymskiego, 12 grudnia).
Relikwie - Jej serce zatrzymano w Moulins, natomiast ciało
spoczęło obok relikwii św. Franciszka Salezego w kościele
Wizytek w Annecy.

Papież Franciszek na Twitterze:

„Drodzy młodzi przyjaciele, nie
bądźcie przeciętni,
życie chrześcijańskie wzywa nas
do wielkich ideałów „

