XXVI Niedziela Zwykła, 27 wrzesień, 2015

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
26th Sunday in Ordinary Time, Sunday, September 27, 2015, NIEDZIELA; XXVI Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian;
9:00 AM - For Parishioners; † Casimera Bac
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 na dalsze lata dla Wiesławy i Wiesława z okazji 30
-tej rocznicy ślubu z intencji przyjaciół; O powrót do zdrowia dla Wiesławy i Jana Skrabacz oraz o bł. Boże dla ich
dzieci z rodzinami; O bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej dla Haliny i Stanisława Wilczek w 40-tą
rocznicę ślubu oraz bł. Boże dla całej rodziny;
Śp. † Zofia Brandys rocznica śmierci; † Genowefa Oparowska; 50 rocznica śmierci dziadzia sp. Józef Such; 110
rocznica urodzin babci Anny Such z intencji wnuka z rodziną; † Izabella Marszałek 5ta rocznica śmierci;† Franciszek
Marszałek; Za zmarłych z rodziny Marszałek; O szczęście wieczne dla Oliwii Ściog;
† Stanisław Wesołowski; † Agnieszka, Wincenty Mucha; Za zmarłych z rodziny Mucha; † Anna, Wincenty
Majchrowicz; † Wojciech Majchrowicz; † Henryk Zadora; † Ludwna Morawa; † Franciszek Las; † Irena Kochan 41
rocznica śmierci z intencji syna z rodziną
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory; † Genowefa Oparowska; Speedy recovery and good health for sister Maria
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church;
Monday, September 28, 2015, PONIEDZIAŁEK: St. Wenceslaus
7AM For Poor Souls in Purgatory;
Tuesday, September 29, 2015, WTOREK: SS. Michael, Gabriel, Raphael
7AM
Wednesday, September 30, 2015, ŚRODA: St. Jerome
7 AM † Shirley Kenar death anniversary; Blessings for Fr. Jerome Koutnik on his Birthday
Thursday, October 1, 2015, CZWARTEK: St. Therese of the Child Jesus
7 AM † Genowefa Oparowska rozpoczęcie Mszy Św. gregoriańskich
First Friday, October 2, 2015, PIĄTEK: The Holy Guardian Angels
7 AM
7 PM † Genowefa Oparowska Msza Św. gregoriańska; Za ojców żyjących i zmarłych
First Saturday, October 3, 2015, SOBOTA:
8 AM Za matki żyjące i zmarłe; † Genowefa Oparowska Msza Św. gregoriańska
27th Sunday in Ordinary Time, Sunday, October 4, 2015, NIEDZIELA; XXVII Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian; † Genowefa Oparowska Msza Św. gregoriańska
9:00 AM - For Parishioners; † Pedro and Rosario Fadul
10:30 AM – Za Parafian; O zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Edwarda Molczyk z okazji urodzin;
Śp. † Franciszek Kociubiński 1sza rocznica śmierci; † Aniela, Marcin Kociubiński; † Virginia Chmiel 11th death
anniversary req by family; † Wojciech Jachim; † Jan Faron; † Genowefa Oparowska; † Józef Nowak 12 rocznica
śmierci z intencji Małgorzaty i Kazimierza; † Izabella, Franciszek Marszałek; † Anna, Wincenty Majchrowicz;
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory;
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church;

September 27th, 2015: 26th Sunday in Ordinary Time

Page 3

I. Evangelization:
The influence of secular culture, rapid changes in soci-ety, relativism, reliance on scientific proof, and disillusionment with authority have all played a role in the way in which individuals relate to religion. We all know
neighbors or relatives who no longer go to Mass or participate in the life of the Church. Many still claim to believe in
God but are not influenced by reli-gious teaching when making decisions in life. God may no longer be at the center
of their lives. Still oth-ers search earnestly for God.
Our task is to think creatively about how we can show the relevancy of the Gospel to contemporary society by using
language, new methods and communication systems that speak to today’s modern culture. The cre-ative use of
technology is truly invaluable for our min-istry and can no longer be dismissed as optional. Em-ploying our
imagination to show a new face for our parish may be the open door that leads others to redis-cover Christ alive in his
Church.
There is much hope for the future
There is a positive side to today’s urgent need for evangelization. While many have disengaged from actively
practicing their faith, many still thirst for meaning, hope, and truth. Contemporary society leaves many feeling empty
and isolated from others. Many young people have a generous heart and want to make a difference in the world but
are often unsure about where or how to invest their lives. As views about family and marriage change and traditional
values are disregarded, good people are left confused and unsure about what direction to take. The search for truth
con-tinues.
In this brief snapshot of life, we can see how the Church could have a real impact on individuals and ultimately on
society. But it all begins with listening with an open heart and a joyful, loving spirit. As we learn what lies in the
hearts of those who search for meaning and hope, we will be in a better position to be the evangelizers that Christ
calls us to be. The quality of our communal worship, our confidence in confront-ing evil and injustice, our ability to
forgive when no one else will, to be a welcoming and inviting commu-nity, to lay aside our prejudices, to take a stand
with the poor, to be hopeful even in difficult times – all of this is the fertile field of evangelization. The saying
attributed to St. Francis of Assisi is good to remember: “Preach the Gospel and if necessary use words.”
Pope Francis said at World Youth Day 2013, “The experience of this encounter [with Jesus] must not remain locked
up in your life or in the small group of your parish, your movement, or your community. That would be like
withholding oxygen from a flame that was burning strongly. Faith is a flame that grows stronger the more it is shared
and passed on.”
How can I strengthen the flame of faith? How am I called to go beyond my comfort zone to share and pass on my
faith?
What do I believe is the Good News of the Gospel that many people are not hearing to-day?
How am I exercising my vocation as an evangelizer?
What opportunities do I have for evangelization in my workplace? In my everyday rela-tionships? What do I need
from my parish to help me be an effective evangelizer?
Jesus asked his disciples, “Who do people say that I am?” Then he asked them, “Who do you say that I am?” What
is my answer to Jesus?
How have I experienced the joy that comes from knowing Christ?

Next meeting: Wednesday, September 30th at 7pm in the Bingo Hall located on the
west side of the school.
Please come. We need you.
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ST. HELEN PARISH

Save the date

Annual Raffle

Annual
Fundraising Dinner

Today we start selling tickets for
our Annual Raffle. Tickets are
available after masses or at the
parish office.

Sunday, November 8th, 2015

$20 per ticket; Buy 5 get 2 FREE

12pm in Parish Social Center
Tickets $50 per person

In spite of injustices and
sufferings, the Lord’s victory is
certain.

EUCHARISTIC
ADORATION
COME TO ADORE JESUS
IN THE BLESSED SACRAMENT
THIS FIRST FRIDAY,
OCTOBER 2ND,
FROM 5:30 AM UNTIL 7 PM.
Confession from 5:45 to 6:45pm.

September 27th, 2015: 26th Sunday in Ordinary Time

St. Helen Parish
Catholic Annual Appeal
2015 Report
Amount pledged /
Wysokość
zobowiązań
Amount Paid /
Kwota zapłacona
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CATECHISM CORNER
What is the Eucharist?
The Eucharist is the very sacrifice of the Body and Blood of
the Lord Jesus which he instituted to perpetuate the sacrifice
of the cross throughout the ages until his return in glory.
Thus he entrusted to his Church this memorial of his death
and Resurrection. It is a sign of unity, a bond of charity, a
paschal banquet, in which Christ is consumed, the mind is
filled with grace, and a pledge of future glory is given to us.
When did Jesus Christ institute the Eucharist?
Jesus instituted the Eucharist on Holy Thursday “the night
on which he was betrayed” (1 Corinthians 11:23), as he
celebrated the Last Supper with his apostles.

Thank you for your donations
Bóg zapłać za Waszą hojność

How did he institute the Eucharist?
After he had gathered with his apostles in the Cenacle, Jesus
took bread in his hands. He broke it and gave it to them
saying, “Take this and eat it, all of you; this is my Body
which will be given up for you”. Then, he took the cup of
wine in his hands and said, “Take this and drink of this, all
of you. This is the cup of my Blood, the Blood of the new
and everlasting covenant. It will be shed for you and for all
so that sins may be forgive. Do this in memory of me”.
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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.
My name is Matthew
Pawlik. I’m a single
grandfather of 3. In July
2014, after months of
being very ill, I was
diagnosed with Leukemia.
This disease has left me
very weak and unable to work. I’m now on a
waiting list for bone marrow transplant. I have
worked all my life to take care of my
responsibilities and this is hard for me now to ask
for help. Please help me fight disease.
Donate today @ USbank Account
#103683187027 or make check payable to Janet
Huber in care of Matthew Pawlik
Matthew Pawlik
4195 1/2 S Bannock St.
Englewood, CO 80110
There is a money box placed in the church’s
main entrance if you would like to make a
donation for Matthew. You can also make a
donation at gofundme.com/jh4tcnb3

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.

September 27th, 2015: 26th Sunday in Ordinary Time
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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

$8,074

$8,000
$6,000
/ Zebrano

$4,000
$2,000

Thank you! Bóg zapłać

$0

July /
Lipiec

August /
Sierpień

September/
Wrzesień

Rummage Sale
Thank you for making our Rummage Sale a success! Special thanks go to our
parishioners who help with setup, sale and cleanup: Hariett Siller, Janusz
Brożek, Anna Byrski, Noreen Hickey, Margaret Jarmola, Jan Saturski, Sylwia
& Piotr Sokołowski with family, Bożena Sroka, Jadwiga Wanat, Agnieszka
Brandys and members of Knight of Columbus. We thank our donors, volunteers
whose names are not mentioned in the bulletin. We raised $895.
****

Rummage Sale
Serdeczne podziękowanie dla wszystkich, którzy ofiarowali rzeczy do sprzedaży oraz
tym którzy pomogli w przygotowaniu „Rummage Sale”. Szczególne podziękowanie
dla wymienionych osób które pomagały w sprzedaży i sprzątaniu: Pani Hariett Siller,
Janusz Brożek, Anna Byrski, Noreen Hickey, Margaret Jarmola, Jan Saturski, Sylwia
& Piotr Sokołowski z rodziną, Bożena Sroka, Jadwiga Wanat,
Agnieszka Brandys i członkowie Rycerzy Kolumba. Dziękujemy
tym których imiona nie zostały wymienione powyżej. Bóg zapłać
za Waszą pracę. Razem zgromadziliśmy $895.
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ST. HELEN PARISH

WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
September 20, 2015
Total Sunday collection /
Wysokość niedzielnej składki

TOTAL

Weekly budget
Budżet tygodniowy

Over budget
(Under budget)

$1,870.52

$5,100

($3,229.48)

$853.24

Debt Reduction /
Spłata długu

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
September 27th / 27 wrzesień - Seminary / Na seminarium
October 4th / 4 październik - 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

September 27th, 2015: 26th Sunday in Ordinary Time
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Naszym zadaniem jest kreatywne myślenie o tym, a jaki sposób możemy pokazywać prawdziwość Ewangelii
współczesnemu społeczeństwu używając języka, nowych metod i systemu komunikacyjnego, który
przemawia do nowoczesnej kultury. Kreatywne używanie technologii jest naprawdę niezwykle cenne i nie
może już dłużej być ignorowane lub traktowane jedynie, jako ewentualność. Używanie naszej wyobraźni, aby
pokazać nową twarz naszej parafii, może być otwarciem drzwi, które prowadzić będzie wielu do ponownego
odkrycia tego, co Kościół ma do zaoferowania.
Dużo nadziei na przyszłość
Istnieje pozytywny aspekt aktualnej, przynaglającej potrzeby ewangelizacji. Podczas, gdy wielu odstąpiło od
aktywnego praktykowania wiary, wielu wciąż jest spragnionych dociekania głębszego rozumienia, nadziei i
prawdy. Dzisiejsze społeczeństwo pozostawia wielu z uczuciem pustki i izolacji od innych. Wielu młodych
ludzi posiada hojne serca i pragnie przemieniać świat, ale często jest niepewna gdzie zainwestować swoje
życie. Podczas, gdy zmienia się spojrzenie na rodzinę i małżeństwo, a tradycyjne wartości są odrzucane,
dobrzy ludzie są zdezorientowani i niepewni tego, w którą stronę pójść.
Poszukiwanie prawdy jest kontynuowane. Z tego miniaturowego opisu obrazu współczesnej sytuacji,
możemy dojść do wniosku, że Kościół może mieć prawdziwy wpływ na życie poszczególnych ludzi, a docelowo
na życie społeczeństwa. Proces ten rozpoczyna się od słuchania z otwartym sercem i radosnym, kochającym
duchem. Ucząc się, co zawierają serca tych, którzy szukają sensu życia i nadziei, będziemy lepszymi
ewangelizatorami, do czego wzywa nas Chrystus. Jakość wspólnotowej modlitwy, nasza pewność w
pokonywaniu zła i niesprawiedliwości, nasza gotowość przebaczania, gdy inni tego nie robią, bycia otwartym
jako wspólnota, pozostawianie na boku naszych uprzedzeń, pomoc biednym, posiadanie nadziei w trudnych
czasach – to wszystko jest urodzajną glebą ewangelizacji. Dobrze jest pamiętać powiedzenie przypisywane
św. Franciszkowi z Asyżu: „Głoś Ewangelię, a kiedy konieczne używaj słów”.
Papież Franciszek powiedział: „Doświadczenie spotkania [z Jezusem] nie powinno być zamknięte w twoim
życiu, życiu twojej parafii, waszego ruchu religijnego, czy wspólnoty. Byłoby to niczym odcięcie tlenu
płonącemu ogniu. Wiara jest ogniem, który pali się mocniej im bardziej jest dzielona z innymi i przekazywana
innym”.
Jak mogę wzmocnić ogień wiary? Czy jestem wezwany, aby wyjść poza obszar mojego bezpieczeństwa i
dzielić się moją wiarą?
Co, zgodnie z moją wiarą, stanowi Dobrą Nowinę, której wielu dziś nie słyszy?
W jaki sposób praktykuję moje powołanie do bycia ewangelizatorem?
Jakie możliwości ewangelizacyjne mam w moim miejscu pracy? Podczas moich codziennych spotkań? Jakiej
pomocy potrzebuję od mojej parafii, aby być skutecznym ewangelizatorem?
Jezus zapytał swoich apostołów: „Za kogo ludzie mnie uważają?” Potem pytał ich: „A wy, za kogo mnie
uważacie?”
Jak doświadczam radości, która jest owocem z poznania Chrystusa?
Kolejne spotkanie odbędzie się w środę, 30 września, o godz. 7:00pm, w Sali Bingo w Szkole.
Proszę, przyjdź. Potrzebujemy cię.
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ST. HELEN PARISH

Zachowaj datę

Annual
Fundraising Dinner

Doroczna Loteria Parafialna
Od tej niedzieli zaczynamy już sprzedaż
biletów na loterię parafialną. Bilety można
nabywać po mszach Świętych u marszałków
lub w biurze parafialnym.
Cena biletu $20 lub kup 5 biletów i
otrzymaj 2 ZA DARMO

Niedziela, 8 listopad 2015
12 w południe w parafialnym
Social Center
Bilety $50 od osoby
"Droga"to katolicki dwutygodnik dla młodzieży. Pierwszy numer ukazał się w 1995 r., a decyzja o
jego wydawaniu zapadła w Watykanie, w obecności i przy błogosławieństwie św. Jana Pawła II.
Misją "Drogi"jest promowanie wartości katolickich wśród młodzieży z wykorzystaniem mediów i
pomoc w odkryciu życiowego powołania.
Co w " Drodze" ? Społeczno-religijne tematy numerów (np. dogadać się z rodzicami, cyberprzemoc,
co to znaczy mieś swój styl, jak przeżyć spowiedź), wywiady ze znanymi ludźmi, artykuły o historii
Polski, pro-life, rozważania Ewangelii, artykuły o dojrzewaniu, odpowiedzi ekspertów (psychologa,
ginekologa, dietetyka, kapłana) na pytania czytelników a także hobby, sport, rękodzieło i inne.

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

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.

September 27th, 2015: 26th Sunday in Ordinary Time
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KĄCIK KATECHIZMOWY
Co to jest Eucharystia?
Jest Ofiarą Ciała i Krwi Pana Jezusa, którą On
ustanowił, aby w niej na całe wieki, aż do swego
przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak powierzyć
Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania. Jest
znakiem jedności, więzią miłości, ucztą paschalną,
podczas której przyjmujemy Chrystusa, duszę napełniamy
łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.
Kiedy Chrystus ustanowił Eucharystię?
Ustanowił ją w Wielki Czwartek, t"ej nocy, kiedy został
wydany"(1Kor 11,23), celebrując ze swoimi Apostołami
Ostatnią Wieczerzę.
W jaki sposób ją ustanowił?
Zgromadziwszy swoich Apostołów w Wieczerniku, Jezus
wziął w swoje ręce chleb, połamał go i podał im, mówiąc:
"Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest bowiem Ciało
moje, które za was będzie wydane". Następnie wziął w
swoje ręce kielich z winem, mówiąc: "Bierzcie i pijcie z
niego wszyscy: to jest bowiem kielich Krwi mojej nowego
i wiecznego Przymierza, która za was i za wielu będzie
wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją
pamiątkę".

ADORACJA
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Zapraszamy do prywatnego udziału
w Adoracji Najświętszego Sakramentu,
w Pierwszy Piątek miesiąca października
(2 października).
Adoracja od godziny 5:30 pm, zakończona
Mszą Św. o godzinie 7 wieczór.
Możliwość spowiedzi od 5:45 do 6:45pm.

Poszukuję mieszkania - tanie
studio lub pokój, helenowo lub
okolica. Anna 773-729-9197

Papież Franciszek na Twitterze:

„Pomimo

niesprawiedliwości
i cierpień zwycięstwo
Pana jest pewne. „

