XXII Niedziela Zwykła, 30 sierpień, 2015

Panie, do kogóż pójdziemy?
Ty masz słowa życia wiecznego.
2315 W. Augusta Blvd.,
Chicago, IL 60622
Phone (773) 235-3575;
Fax (773) 235-3810
sthelen@archchicago.org
www.sthelenparish.net

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
22nd Sunday in Ordinary Time, Sunday, August 30, 2015, NIEDZIELA; XXII Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian; † Józef Wciślak 1 rocznica śmierci
9:00 AM - For Parishioners; † Joseph, Emily Rybicki req by family; † Edwin Jachim; God’s blessings for
Casey and Dolores Pawlik on their 63rd wedding anniversary; Healing and Recovery for Courtney
Cusentino
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 błogosławieństwo Boże dla Grzegorza i Mali w
dniu ślubu
Śp. † Maria Masek 15 rocznica śmierci z intencji córek z rodzinami; † Marek, Józef, Grzeorz Godek z
intencji żony i mamy; † Marianna Dudek 4 rocznica śmierci; Józef Dudek oraz za zmarłych z rodzin
Dudków, Turów, Mazurów, Antonów; † Bogusław, Stanisław Wojcieszek
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory;
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church;
Monday, August 31, 2015, PONIEDZIAŁEK:
7AM For Poor Souls in Purgatory;
Tuesday, September 1, 2015, WTOREK:
7AM † Józef Tomasko
Wednesday, September 2, 2015, ŚRODA:
7 AM
Thursday, September 3, 2015, CZWARTEK: St. Gregory the Great
7 AM
First Friday, September 4, 2015, PIĄTEK:
7 AM Za ojców żyjących i zmarłych; † William. Adeline Kenar; † Shirley Kenar; † Anna Cichonski 6th
death anniversary
First Saturday, September 5, 2015, SOBOTA:
8 AM Za matki żyjące i zmarłe
23rd Sunday in Ordinary Time, Sunday, September 6, 2015, NIEDZIELA; XXIII Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian;
9:00 AM - For Parishioners; † Joseph S. Jagiello; † Joseph Jachim; Margo Pactanac and Family special
intentions
10:30 AM – Za Parafian; Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Nieustającej pomocy za otrzymaną
łaskę i o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla Zenona;
Śp. † Adam, Józef, Zofia Bielski
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory;
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church;
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Pearl of Great Price
As you go, make this announcement: “The reign of God is at hand!” Cure the sick, raise the dead, heal the
leprous, expel demons. The gift you have received, give as a gift.” (Mt 10:7-8)
Every parish is blessed with treasure – pearls of great price. The treasure may be a beautiful church, a
successful school, a multicultural community, a long history of serving the poor, talented lay leaders, a choir
that draws people to worship. Even when a parish finds itself struggling because of changing circumstances
or dwindling re-sources, there‘s always something good that is at work in a parish. It‘s easy to become fixated
on what we are lacking or what is problematic. Without ignoring the issues that need attention, we need to set
our hearts in search of the pearls of great price, that is, the blessings and all those things for which we can
rightly be proud. While no parish is perfect, every parish can claim something that is valuable and worthy of
preserving as a ―pearl of great price. It may be a long tradition of good liturgy or adult education programs
or a soup pantry that serves hundreds. It may be parish involvement in community affairs, its prime location
or the genuinely welcoming spirit of the congregation. What-ever the ―pearl of great price may be, a parish
that fails to recognize its gifts, can lose the very gift that may be the key to renewing the mission and vision
of the parish.
As you begin your participation in the Parish Transformation process, take whatever time that is necessary to
name the ―pearl of great price in your parish. This is intended to be a very positive exercise. Start from your
strengths. Name them. Take pride in the good gifts of the community. Highlight the great traditions. You
might want to ask yourself why you have chosen your parish as your spiritual home. As a group share with
one another why people chose your parish to belong to rather than any other parish that may be equally close
to their home. What is appealing about your parish? What does your parish value the most? What difference
does your parish make to the larger civic community? The answers to these questions should bring you closer
to identifying the ―pearls of great price which are a source of pride to parishioners. Naming the ―pearls of
great price and the values for which they stand are the firm foundation upon which the remainder of the
Parish Transformation process will build.
When you find your hidden treasure, thank God for your discovery and celebrate your gifts, the pearls of
great price. These treasures of the parish are not just possessions to brag about or hold on to like trophies. The
gifts of a parish are given by God for its mission. They have the potential of being signs of the kingdom of
God in our midst. And remember, furthering the reign of God, is what a parish is all about.

What do we need to do as a Parish to ensure that we become a Family of Faith, Hope,
and Love in Jesus Christ? Come to Parish Transformation and tell us your
ideas. With fellow parishioners, you will help define our mission, set priorities, and
make plans to strengthen our Parish. The first meeting will be after Labor Day on
Wednesday, September 9th at 7pm in the Bingo Hall located on the west side of the
school. Please come. We need you.
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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 September 6, 2015. 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!

From Parish Council
Archbishop Blase Cupich would like to hear
feedback from you on the following questions:
1) How can our parishes best support each other in this
time of Archdiocese decentralization?
2) Summarize feedback from each parish regarding
Archbishop Cupich's item: "Please suggest actionable
ways that the Archdiocese Office can facilitate ongoing
discussion in the coming year about the Instrumentum
Laboris."
The Instrumentum Laboris is a 53 page document that is
being used to prepare attendees for the Synod on the
Family. If you would like to have a copy please contact
parish office. Or you may download it from our parish
website.
Feedback can be sent to our parish council address:
sthelenparishcouncil@gmail.com or submitted at
the back of church.
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EUCHARISTIC
ADORATION
COME TO ADORE JESUS
IN THE BLESSED SACRAMENT
THIS FIRST FRIDAY,

Please join us for coffee and
donuts in the Gym following

SEPTEMBER 4TH,

9:00 am Mass today.

FROM 5:30 AM UNTIL 7 PM.

See you there

Confession from 5:45 to 6:45pm.

Miscellaneous
I’m looking for 1 or 2 bedroom apartment for
rent at St. Helen area. 773 235 3576

CATECHISM CORNER
What are the effects of Baptism?
Baptism takes away original sin, all personal sins
and all punishment due to sin. It makes the
baptized person a participant in the divine life of
the Trinity through sanctifying grace, the grace of
justification which incorporates one into Christ and
into his Church. It gives one a share in the
priesthood of Christ and provides the basis for
communion with all Christians. It bestows the
theological virtues and the gifts of the Holy Spirit.
A baptized person belongs forever to Christ. He is
marked with the indelible seal of Christ
(character).
What is the meaning of the Christian name
received at Baptism?
The name is important because God knows each of
us by name, that is, in our uniqueness as persons. In
Baptism a Christian receives his or her own name
in the Church. It should preferably be the name of a
saint who might offer the baptized a model of
sanctity and an assurance of his or her intercession
before God.
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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

$8,075

$8,000
/ Zebrano

$6,000
$4,000
$2,000

Thank you! Bóg zapłać

$0

July / lipiec

August / Sierpień

SAVE THE DATE
September 19th, 2015
Rummage Sale
We are accepting donations. Please bring items
to the parish office.

Zachowaj Datę
Wyprzedaż garażowa
19 wrzesień 2015
Przyjmujemy już rzeczy na wyprzedaż. Prosimy
je przynosić do biura parafialnego.
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
August 23, 2015
Total Sunday collection /
Wysokość niedzielnej składki

TOTAL

Weekly budget
Budżet tygodniowy

Over budget
(Under budget)

$1,704.30

$5,100

($3,395.70)

$498

Catholic League /
Liga Katolicka

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 30th / 30 sierpień - Debt Reduction / Spłata długu
September 6th / 6 wrzesień - St. Helen School / Szkoła Św. Heleny

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
Misja sercem życia parafialnego
Podczas realizacji procesu Transformacji Parafii będziesz nieustannie słyszał wezwanie do zaangażowania misyjnego.
Niektórym osobom słowo „misja” kojarzy się z obrazem misjonarza zasiewającego ziarna Ewangelii po raz pierwszy w
obcych krajach. Ale misja to nie tylko głoszenie Słowa Bożego w tych częściach świata, które uważamy za odległe.
Misją są także nasze własne miasta i wsie, tak bliskie jak nasze okolice, które nazywamy domem. Kiedy
otrzymywaliśmy chrzest zostaliśmy również posłani, jako misjonarze. Wiara, którą otrzymaliśmy, jako dar jest
przeznaczona do przekazywania jej innym, również jako dar. Stąd, pomimo, że nie chcemy zatracić poczucia ważności
pracy misyjnej daleko od domu, nasze wezwanie do bycia misjonarzami, ambasadorami Chrystusa, zaczyna się blisko
domu. Parafie często są miejscami, w których dzieje się wiele rzeczy, dlatego nie zawsze wezwanie do bycia
misjonarzem jest ujmowane w parafialnych planach działania. Potrzeb i oczekiwań wiernych jest wiele. Wiele różnego
rodzaju inicjatyw duszpasterskich i programów parafialnych, funkcjonowanie szkół, uczestniczenie w spotkaniach,
komisjach, wydarzeniach dobroczynnych, liturgii, itp. Zapełniają kalendarz parafii i domagają się nadzoru i
koordynacji wielu osób. Proboszczowie często dwoją się i troją, aby podołać swoim obowiązkom, w tym także
administracyjnym. Pośrodku tak bardzo wypełnionych dni łatwo jest zatracić koncentrację nad naszą misją i tym
dlaczego w ogóle w Kościele mamy parafie.
Powróćmy do korzeni
Celem procesu Transformacji Parafii jest powrócenie do naszych korzeni: do misji i posłannictwa Jezusa. On
powiedział nam, że jest Światłem, Dobrym Pasterzem i Bramą, że jest Panem Młodym, Drogą, Prawdą i Życiem. On
powiedział, że jest Krzewem Winnym, a my jego latoroślami. Kiedy powstał w synagodze w Kafarnaum czytał słowa z
księgi proroka Izajasza: „(…) posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym
przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana”. Następnie powiedział: „Dziś
spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli” (Łk 4, 16-21). Myślą przewodnią tego nauczania i posłannictwa było
stwierdzenie, że nadchodzi królowanie Boga. Zapewnił nas, że przyszedł po to, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości
(por. J 10, 10). Refleksja nad posłannictwem Jezusa pośrodku wypełnionego po brzegi życia parafialnego odnawia
naszego ducha i wyzwala nową energię, potrzebną dziś do realizacji misji Jezusa w naszych wspólnotach. Jeżeli
Kościół w dzisiejszym świecie chce pozostawać wierny Panu, to Kościół musi ciągle być odnawiany w duchu Jezusa.
Stąd powrót do tego, co mówi Biblia o posłannictwie Jezusa, jest pożyteczny dla nas, podobnie jak pożytecznym jest
zadanie sobie pytania: „W jaki sposób nasza parafia i jej konkretne działania odzwierciedlają fundamentalną misję i
posłannictwo Jezusa?”
Podchodzić do odnowienia naszej parafii jak misjonarz
♦ Podczas formułowania misji naszej parafii musimy przejść kilka szczebli, podobnych dla każdego misjonarza:
♦ Musimy poznać ludzi.
♦ Musimy rozpoznać potrzeby ludzki i pogłębić ich duchowe pragnienia.
♦ Musimy wziąć pod uwagę otoczenie naszej parafii.
♦ Musimy pytać siebie samych: Jakie przesłanie Ewangelii odpowiada na najgłębsze troski naszych parafian?
♦ Co jest tą Dobrą Nowiną, którą należy przekazywać?
♦ Co powstrzymuje katolików od praktykowania swojej wiary?
♦ Dlaczego tak wielu nie interesuje się religią lub jest ona dla nich czymś obojętnym?
Mocowanie się z trudnymi pytaniami stopniowo prowadzi nas na właściwe tory w formułowaniu misji, którą sami z wielkim
poświęceniem będziemy realizować w naszej parafii. W obliczu spełniania wielu codziennych duszpasterskich
odpowiedzialności i dbania o wypełnianie obowiązków administracyjnych, z łatwością możemy stracić z pola widzenia
posłannictwo Jezusa, naszą tożsamość i powołanie Kościoła. Jeżeli nie będziemy zakorzenieni w posłannictwie Jezusa i w
Królestwie Bożym, które jest centralne dla Jego misji, stopniowo będziemy zatracać motywacje do ponoszenia ofiar i
podejmowania pracy potrzebnej do realizacji naszego powołania i odpowiadania na troski wypływające z życia naszej
Co musimy zrobić w parafii, aby stać się wspólnotą Wiary, Nadziei i Miłości w Jezusie Chrystusie? Zapraszamy
na spotkanie Transformacji Parafii i podzielenie się z nami swoimi pomysłami. Razem z parafianami pomożesz
zdefiniować naszą misję, ustalić priorytety i zrobić plany, aby wzmocnić naszą Parafię. Pierwsze spotkanie odbędzie
po Labor Day, w środę, 9 września, o godz. 7:00pm, w Sali Bingo w Szkole. Proszę, przyjdź. Potrzebujemy cię.
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ADORACJA
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Zapraszamy do prywatnego udziału
w Adoracji Najświętszego Sakramentu,
w Pierwszy Piątek miesiąca września
(4 września).
Adoracja od godziny 5:30 pm, zakończona
Mszą Św. o godzinie 7 wieczór.
Możliwość spowiedzi od 5:45 do 6:45pm.

Zbiórka Żywności
Przypominamy o Zbiórce Żywności, która
odbywa się w każdy pierwszy weekend
miesiąca. Prosimy o składnie suchych
produktów żywnościowych w koszyku, który
będzie umieszczony w przedsionku. Mamy
nadzieję, że każdy z nas podzieli się Tym co ma
i w naszym koszyku nie będzie brakowało
jedzenia. Kolejna nasza zbiórka odbędzie się w
weekend 6 września. Żywność, która zostanie
zebrana w naszej parafii zostanie przekazana
do Parafii Św. Marka, która prowadzi
„sąsiedzką spiżarnię” i wydaje jedzenie
biednym mieszkającym w naszej okolicy.

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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Papież Franciszek na Twitterze:

„Nie możemy wierzyć tylko
naszej sile, ale musimy wierzyć
w siłę Jezusa i Jego
miłosierdzie„

KĄCIK KATECHIZMOWY
Jakie są łaski chrztu?
Chrzest odpuszcza grzech pierworodny, wszystkie
grzechy osobiste, a także wszelkie kary za grzech;
przez łaskę uświęcającą, łaskę usprawiedliwienia
daje uczestnictwo w Boskim życiu Trójcy Świętej,
jednocząc z Chrystusem i włączając w Jego
Kościół; daje uczestnictwo w kapłaństwie
Chrystusa i stanowi podstawę wspólnoty między
wszystkimi chrześcijanami; obdarowuje cnotami
teologalnymi i darami Ducha Świętego.
Ochrzczony przynależy na zawsze do Chrystusa:
zostaje opieczętowany niezatartym duchowym
znamieniem (charakterem).
Jakie znaczenie ma imię otrzymane na chrzcie?
Imię jest bardzo ważne, bowiem Bóg wzywa
każdego po imieniu, w jego jedyności. Podczas
chrztu chrześcijanin otrzymuje swoje imię w
Kościele; może to być imię jakiegoś świętego, który
będzie dla niego wzorem świętości oraz będzie
wstawiał się za niego u Boga.

