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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
4th Sunday in Ordinary Time, Sunday, January 31, 2016, NIEDZIELA; IV Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian; † Anna Szczerska z intencji Marii Klisz; † Franciszek Figura
9:00 AM - For Parishioners;
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. † Józef Kusior; † Maria, Stanisław Czepiel; † Apolonia Załuska w rocznicę śmierci; † Michał Załuski;
† Adam Załuski z intencji rodziny; † Agata, Franciszek Dziedzic; † Ignacy Papciak; † Julia, Adam,
Władysław Rachowicz; † Marianna, Józef Dudek; † Ryszard Mazur oraz za zmarłych z rodzin Dudków,
Turów, Mazurów
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory; † Constance Moskal
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church; Health, God’s blessings and successful surgery for mom
Monday, February 1, 2016, PONIEDZIAŁEK:
7AM For Poor Souls in Purgatory;
Tuesday, February 2, 2016, WTOREK: The Presentation of the Lord
7AM † Brigida Sanchez Birthday remembrance
7 PM
Wednesday, February 3, 2016, ŚRODA: St. Blase
7 AM Pierre Pactanac Birthday blessings; † Alejandro, Feloteya Aranjuez; † Felix, Serila Loper; Succesful
surgery for Emalyn Aranjuez
Thursday, February 4, 2016, CZWARTEK:
7 AM
First Friday, February 5, 2016, PIĄTEK: St. Agatha
7 AM † Frank Sagula; Health and God’s blessings for Sophia
7 PM Za ojców żyjących i zmarłych; † Anna Śliwa
First Saturday, February 6, 2016, SOBOTA:
8 AM Za wszystkie matki żyjące i zmarłe; † Genowefa Oparowska
5th Sunday in Ordinary Time, Sunday, February 7, 2016, NIEDZIELA; V Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian; † Stanisław Chraca
9:00 AM - For Parishioners; † Adeline & William J. Kenar; † Shirley Kenar
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 Boże bł., łaski, zdrowie i opiekę Matki
Najświętszej dla Elżbiety i Marcina Kazberuk i ich dzieci
Śp. † Celina Szymczak; † Józef Kusior
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory; † Constance Moskal; Health and God’s blessings for Bernice
Jachim on her 90th Birthday req by Barbara Rusiecka
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church;
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2016 ANNUAL CATHOLIC APPEAL
COMMITMENT WEEKEND
REFLECTION BY ARCHBISHOP BLASE J. CUPICH
THE HANDS OF GOD’S MERCY
It is a pleasure for me to speak to you today from the Archbishop
Quigley Center in this beautiful Saint James Chapel constructed many
decades ago by the third Archbishop of Chicago, Cardinal Mundelein.
At the beginning of the Jubilee Year of Mercy, I invited every Catholic in the Archdiocese
of Chicago to claim one or more of the corporal or spiritual works of mercy and make a
real and practical commitment to do their designated work of mercy throughout the
year.
The observance of this year enables us to appreciate in a new way God’s mercy in our
lives and to re-claim our responsibility to be the hands of God’s mercy in today’s world,
as this year’s Annual Catholic Appeal theme expresses it.
The readings for last Sunday and this Sunday help us understand that Jesus’ mission and
purpose had a single focus—to bring the mercy of God into this world. We ind this
sense of Jesus’ merciful mission in today’s refrain for the responsorial psalm: “The Lord
sent me to bring glad tidings to the poor, to proclaim liberty to captives.”
When we walk in the footsteps of Jesus, we, too, bring God’s mercy to a world so much
in need of it. The Annual Catholic Appeal enables us to practice the works of mercy. Our
inancial support helps those most in need in our own parishes, across the Archdiocese,
and even in the larger world.
Let the love of God and the love of others that Saint Paul describes in today’s second
reading, and let the mercy of God so evident in the mission of Jesus take root in your
lives.
And now, I invite you to listen to your pastor who will share God’s
Word with you and tell you himself why the annual appeal is so
vital to the Mission of the Church. And I also invite you to
participate in the Annual Catholic Appeal. Learn how you can be the
hand of God’s mercy.
In the name of the Church, I thank you for your attention and your
generosity.
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Holy Father’s Catechesis for the Year of Mercy
Dear Brothers and Sisters,
In Sacred Scripture, God’s mercy is present along the entire history of the people of
Israel.
With his mercy, the Lord accompanies the journey of the Patriarchs, gives them
children despite being barren, leads them on paths of grace and reconciliation, as
demonstrated by the story of Joseph and his brothers (cf. Gen ch. 37-50). I think of the
many brothers and sisters in a family who are distant and do not speak to each other.
This Year of Mercy is a good opportunity to meet again, embrace, forgive and forget
the bad things. But as we know, in Egypt life is hard for the people. It is precisely when the Israelites are
about to give in to resignation, that the Lord intervenes and works salvation.
Mercy cannot remain indifferent to the suffering of the oppressed, to the cry of those who are subjected to
violence, reduced to slavery, condemned to death. It is a painful reality that afflicts every era, including ours,
and which often makes us feel powerless, tempted to harden our heart and thing of something else. However,
God “is not indifferent” (Message for the Celebration of the 2016 World Day of Peace, n. 1). He does not
look away from our human pain. The God of mercy responds and takes care of the poor, of those who cry out
in desperation. God listens and intervenes in order to save, raising men able to hear the groan of suffering and
to work in favor of the oppressed. In this Year of Mercy we too can do this work of acting as mediators of
mercy with the works of mercy in order to approach, to give relief, to create unity. So many good things can
be done.
God’s mercy always operates to save. It is quite the opposite of the work of those who always act to kill: for
example, those who wage war. The Lord, through his servant Moses, guides Israel in the desert as if Israel
were a son, educates the people to the faith and makes a covenant with Israel, creating a bond of the strongest
love, like that of a father with his child and of a groom with his bride.
Divine mercy goes that far. God offers a special, exclusive, privileged relationship of love. When he gives
instructions to Moses regarding the covenant, he says: “if you will obey my voice and keep my covenant, you
shall be my own possession among all peoples; for all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of
priests and a holy nation” (Ex 19:5-6).
Of course, God already possesses all the earth because he created it; but his people become for him a
different, special possession: his personal “reserve of gold and silver” such as King David stated he had given
for the construction of the Temple. So we become thus for God, by accepting his covenant and letting
ourselves be saved by him. The Lord’s mercy renders man precious, like a personal treasure that belongs to
him, which he safeguards and with which he is well pleased.
These are the wonders of divine mercy, which reaches complete fulfillment in the Lord Jesus, in the “new and
eternal covenant” consummated in his blood, which destroys our sin with forgiveness and renders us
definitively Children of God (cf. 1 Jn 3:1), precious gems in the the hands of the good and merciful Father.
And as we are Children of God and have the opportunity to have this legacy — that of goodness and mercy
— in comparison to others, let us ask the Lord that in this Year of Mercy we too may do merciful things; let
us open our heart in order to reach everyone with the works of mercy, to work the merciful legacy that God
the Father showed toward us.
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PĄCZKI DAY
Pączki Day is the Polish equivalent
to Mardi Gras' Fat Tuesday
but you certainly do not
have to be Polish
to enjoy this ultimate bakery treat.

Pączki will be available
after each Mass
on Sunday, February 7th.

EUCHARISTIC ADORATION
COME TO ADORE JESUS
IN THE BLESSED SACRAMENT
THIS FIRST FRIDAY,
FEBRUARY 5TH, 2016,
FROM 5:30 PM UNTIL 7 PM.
AT THE CHURCH.
Confession from 5:45pm to 6:45pm.

Faith Formation Class
Dear Parents,
St. Helen Parish will be offering a new way to help parents in raising faith-filled children. Young Children (2
-5 years old) and their parent or adult are invited to come together four times this year to learn about the
Catholic Faith in a family-friendly atmosphere. This program was created as a way to provide tangible
support and examples to parents as your child’s first teacher of faith.

Classes will be offered from 10:30-12 on:
2/28: Lent & Holy Week
4/10: Easter Season

We will offer the Faith Formation class for 10 children and their parent/adult. If you would
like to register, please email or call the St Helen parish office at: sthelen@archchicago.org
(773) 235-3575.
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2015 STATEMENT OF DONATIONS
If you would like to receive a statement of your donations for the year 2015, please fill in the form below and drop
it into the collection basket or call the Parish Office at 773-235-3575. Your statement will be mail to you ASAP.
All donors who use www.givecentral.org can print report of their donations by themselves.

ROZLICZENIE PODATKOWE 2015
Parafianie, którzy chcą otrzymać potwierdzenie wysokości ofiary, jaką złożyli na parafię Św. Heleny w
roku 2015 dla celów podatkowych, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i zwrócenie go do koszyka na składkę lub o telefon do biura parafialnego. Rozliczenie to będzie wysłane pocztą. Osoby, które
używają givecentral.org do przekazywania ofiar na parafię mają możliwość, aby wydrukować sobie samemu raport przekazanych pieniędzy na parafię Św. Heleny.
2012 CONTRIBUTION STATEMENT REQUEST
___________________________________________________________________________________________________________
First & Last Name and Envelope number / Imię i Nazwisko oraz numer koperty
__________________________________________________________________________________________________________
Address / Adres
____________________________________________________________________________________________________________
City / Miasto

Zip Code / Kod Pocztowy
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Debt Reduction
Spłata Długu
Goal / Cel

Thank you!

Raised / Zebrano

Outstanding Archdiocesan Bills
for this Fiscal Year
July 1, 2015 - June 30, 2016
Niezapłacone rachunki Archidiecezjalne
za rok fiskalny
1 lipiec 2015 do 30 czerwiec 2016
July / Lipiec
August / Sierpień
September / Wrzesień
October / Październik
November / Listopad
December / Grudzień
January / Styczeń

$
$
$
$
$
$
$

8,074.00
8,075.00
9,058.00
7,908.00
7,908.00
7,908.00
7,908.00

Total
Paid / Zapłacono

$56,839.00
$36,874.00

To be paid / Do zapłacenia

$19,965.00

CATECHISM CORNER
Can this sacrament be celebrated in some cases with a
general confession and general absolution?
In cases of serious necessity (as in imminent danger of death)
recourse may be had to a communal celebration of
Reconciliation with general confession and general
absolution, as long as the norms of the Church are observed
and there is the intention of individually confessing one’s
grave sins in due time.
What are indulgences?
Indulgences are the remission before God of the temporal
punishment due to sins whose guilt has already been
forgiven. The faithful Christian who is duly disposed gains
the indulgence under prescribed conditions for either himself
or the departed. Indulgences are granted through the ministry
of the Church which, as the dispenser of the grace of
redemption, distributes the treasury of the merits of Christ
and the Saints.
How was sickness viewed in the Old Testament?
In the Old Testament sickness was experienced as a sign of
weakness and at the same time perceived as mysteriously
bound up with sin. The prophets intuited that sickness could
also have a redemptive value for one’s own sins and those of
others. Thus sickness was lived out in the presence of God
from whom people implored healing.

In today’s society, in which
forgiveness is so rare,
mercy is ever more
important.
Vanity not only distances us
from God: it makes us
look ridiculous.
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
January 24th, 2016
Total Sunday collection /
Wysokość niedzielnej składki

TOTAL

Weekly budget
Budżet tygodniowy

Over budget
(Under budget)

$1,411.59

$5,100

($3,688.41)

$916.25

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
February 7th / 7 luty - 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

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.

Śluby udzielane są w soboty lub w inne dni tygodnia, Weddings are celebrated on Saturday afjeżeli ktoś ma takie życzenie. Po więcej informacji ternoons or any day if you wish. Arrangements
should be made by calling the parish office.
prosimy o kontakt z biurem parafialnym.

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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DOROCZNA KWESTA KATOLICKA 2016
REFLEKSJA ARCYBISKUPA BŁAŻEJA J. CUPICHA
RĘCE BOGA MIŁOSIERDZIA
Z prawdziwą przyjemnością zwracam się dziś do Was z archidiecezjalnego
Centrum Arcybiskupa Quigley’a, z pięknej kaplicy Świętego Jakuba
wybudowanej wiele dekad temu przez trzeciego arcybiskupa Chicago,
Kardynała Mundeleina.
Zapraszam wszystkich wiernych Archidiecezji Chicago, aby u początku
Jubileuszowego Roku Miłosierdzia podjęli pracę przynajmniej nad jednym uczynkiem miłosierdzia,
co do ciała i jednym uczynkiem miłosierdzia, co do duszy. Niech wysiłek włożony w dzieła
miłosierdzia będzie prawdziwym i praktycznym zobowiązaniem podjętym na okres całego
roku.
Rok miłosierdzia zachęca nas do tego, abyśmy na nowo dojrzeli i docenili obecność Bożego
miłosierdzia w naszym życiu. Wzywa nas również do tego, abyśmy ponownie powzięli
odpowiedzialność za bycie rękoma Boga miłosierdzia w dzisiejszym świecie, tak jak wyraża to
tegoroczne hasło Dorocznej Kwesty Katolickiej.
Czytania ubiegłej i obecnej niedzieli pomagają nam zrozumieć, że misja Jezusa i cel Jego działania
były skoncentrowane na jednym zadaniu – ofiarowaniu światu Bożego miłosierdzia. Takie
zrozumienie miłosiernej misji Jezusa znajdujemy w refrenie dzisiejszego Psalmu responsorialnego:
„Pan posłał mnie by głosić dobrą nowinę ubogim, by jeńcom zapowiadać
wyzwolenie”.
Kiedy podążamy śladami Jezusa także i my zanosimy Boże miłosierdzie światu, który tak bardzo go
potrzebuje. Doroczna Kwesta Katolicka daje nam okazję do podjęcia dzieł miłosierdzia. Nasza
pomoc finansowa wspiera najbardziej potrzebujących w naszych własnych parafiach, w naszej
archidiecezji i spoglądając szerzej - na całym świecie. Pozwólmy, aby miłość Boga i miłość innych,
o których święty Piotr wspomina w dzisiejszym drugim czytaniu, jak również miłosierdzie Boga, tak
wyraźne w misji Jezusa, zakorzeniły się w naszym życiu.
Teraz, zapraszam Was do wysłuchania słów Waszego Księdza Proboszcza,
który podzieli się z Wami Słowem Bożym i powie dlaczego doroczna
Kwesta jest tak ważna w pełnieniu misji Kościoła. Ponadto, zapraszam
Was do wzięcia udziału w Dorocznej Kweście Katolickiej. Zobaczcie sami,
w jaki sposób możecie stawać się rękoma Bożego miłosierdzia.
W imieniu Kościoła dziękuję Wam za uwagę i za Waszą hojność.

Page 10

ST. HELEN PARISH

Katecheza Papieża Franciszka na Rok Miłosierdzia
Drodzy Bracia i Siostry!
W Piśmie Świętym Miłosierdzie Boże jest obecne w całej historii ludu Izraela. Pan
towarzyszy ze swoim miłosierdziem drodze patriarchów, obdarza ich potomstwem,
pomimo ich niepłodności, prowadzi ich drogami łaski i pojednania, jak to ukazuje historia
Józefa i jego braci (por. Rdz 37-50). Przychodzą mi na myśl bracia, żyjący w jednej
rodzinie, którzy oddali się od siebie nawzajem i ze sobą nie rozmawiają. Obecny Rok Miłosierdzia jest dobrą
okazją, aby się spotkać, rzucić się sobie w ramiona, przebaczyć sobie nawzajem, zapomnieć o złych rzeczach! Ale,
jak wiemy życie w Egipcie staje się dla ludu ciężkie. I właśnie kiedy Izraelici mają zamiar ulec, interweniuje Bóg i
dokonuje zbawienia.
Miłosierdzie nie może być obojętne na cierpienie uciśnionych, na wołanie tych, którzy są narażeni na przemoc,
którzy są zniewoleni, skazani na śmierć. To bolesna rzeczywistość, która trapi każdą epokę, także i nasze czasy i
sprawia, że ludzie czują się często bezsilni, kuszeni by ich serce było zatwardziałe i aby myśleć o czymś innym. Ale
Bóg "nie jest obojętny" (Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2016, 1), nigdy nie odwraca oczu od ludzkiego
cierpienia. Bóg Miłosierdzia odpowiada i troszczy się o ubogich, tych, którzy wykrzykują swoją rozpacz. Bóg
słucha i interweniuje, aby zbawić, pobudzając ludzi zdolnych do usłyszenia jęku cierpienia i działania na rzecz
uciśnionych.
Również my, w tym Roku Miłosierdzia możemy podjąć się tego dzieła, by być pośrednikami miłosierdzia, poprzez
dzieła miłosierdzia, by być blisko, by dać ulgę, tworzyć jedność - można dokonać wielu dobrych rzeczy. Boże
Miłosierdzie zawsze działa, aby zbawić. Jest całkowitym przeciwieństwem tych, którzy działają by zabijać, na
przykład prowadząc wojny. Pan, poprzez swego sługę Mojżesza prowadzi Izraela przez pustynię jakby był synem.
Wychowuje go do wiary i przymierza z Nim, tworząc więź bardzo silnej miłości, podobnej do więzi łączącej ojca z
synem i oblubieńca z oblubienicą.
Oczywiście, Bóg posiada już całą ziemię, ponieważ ją stworzył; ale lud staje się dla Niego inną, szczególną
własnością: Jego osobistym "zasobom złota i srebra", jak te, o których król Dawid mówił, że dał na budowę
świątyni. Cóż, takimi stajemy się dla Boga przyjmując Jego przymierze i pozwalając się Jemu zbawić. Miłosierdzie
Pana czyni człowieka cennym, jak osobiste bogactwo, które On strzeże i w którym ma upodobanie.
To są cuda miłosierdzia Bożego, które osiąga swoją pełnię w Panu Jezusie, w tym "nowym i wiecznym Przymierzu"
dokonanym w Jego krwi, które wraz z przebaczeniem niszczy nasz grzech i czyni nas ostatecznie dziećmi Bożymi,
(por. 1 J 3, 1), cennymi klejnotami w rękach dobrego i miłosiernego Ojca.
A jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, to możemy także posiąść to dziedzictwo dobroci i miłosierdzia wobec innych.
Prośmy, abyśmy w tym Roku Miłosierdzia i my także czynili dzieła miłosierdzia. Otwórzmy nasze serce, by dotrzeć
do wszystkich z dziełami miłosierdzia, będące miłosiernym dziedzictwem jakie Bóg Ojciec nam okazał.

Sprzedaż Pączków
Za kilkanaście dni rozpoczniemy Wielki Post. Zapraszamy więc wszystkich
na wspaniałe PĄCZKI, które będą dostępne po każdej Mszy Św.
w niedziele 7 lutego w przedsionku naszego kościoła.
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KĄCIK KATECHIZMOWY
Czy w niektórych przypadkach można celebrować ten
sakrament z ogólną spowiedzią powszechną i
ogólnym rozgrzeszeniem?
W przypadkach poważnej konieczności (gdy np.
zachodzi bliskie niebezpieczeństwo śmierci) można
zastosować wspólnotową celebrację pojednania z
ogólną spowiedzią i ogólnym rozgrzeszeniem, z
zachowaniem przepisów Kościoła i postanowienia, że
wierni w stosownym czasie wyspowiadają się
indywidualnie ze swoich ciężkich grzechów.
Co to są odpusty?
Odpust jest darowaniem przed Bogiem kary doczesnej
za grzechy, zgładzonej już co do winy, której dostępuje
chrześcijanin pod pewnymi określonymi warunkami,
za siebie lub za zmarłych, za pośrednictwem Kościoła,
który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje ze
skarbca zasług Chrystusa i świętych.
Jak przeżywano chorobę w Starym Testamencie?
W Starym Testamencie człowiek doświadczał podczas
choroby swoich ograniczeń i jednocześnie rozumiał, że
choroba w tajemniczy sposób wiąże się z grzechem.
Prorocy przewidywali, że może ona mieć także
wartość odkupieńczą w stosunku do grzechów
własnych i innych ludzi. W ten sposób choroba była
przeżywana w obliczu Boga, którego człowiek prosił o
wyzdrowienie.

Papież Franciszek na Twitterze:
We współczesnym społeczeństwie, w
którym tak rzadkie jest przebaczenie,
miłosierdzie jest coraz bardziej ważne.

ADORACJA
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Zapraszamy do udziału
w Adoracji Najświętszego Sakramentu,
w Pierwszy Piątek Miesiąca - 5 lutego, 2016

Adoracja rozpocznie się
o godzinie 5:30 wieczorem,
a zakończy Mszą Św. o godzinie 7 wieczorem.
Spowiedź od 5:45pm do 6:45pm

Matki Bożej Gromnicznej
W tym tygodniu, we WTOREK, 2
lutego przypada Święto Ofiarowania
Pańskiego, zwane również Świętem
Matki
Bożej
Gromnicznej.
Msza Św. w języku
Dodatkowa
polskim
zostanie
odprawiona o godzinie
7 wieczorem. Prosimy o
przyniesienie ze sobą
świec gromnicznych.

