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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
2nd Sunday of Lent, Sunday, February 21, 2016, NIEDZIELA; II Niedziela Wielkiego Postu
7:30 AM - Za Parafian
9:00 AM - For Parishioners; For Holy Name Family Club Members both living and deceased
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, opiekę i bł. Pana Jezusa i Matki
Najświętszej dla Roberta z okazji urodzin
Śp. † Józef Kusior; † Jan Czepiel; † Bronisław Króżel w rocznicę śmierci z intencji żony; † Edward
Molczyk; † Wiesław Abramowicz, † Zofia Dymała
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory; † Constance Moskal;
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church;

Monday, February 22, 2016, PONIEDZIAŁEK:
7AM For Poor Souls in Purgatory;
Tuesday, February 23, 2016, WTOREK:
7AM † Adeline Kenar; † Shirley Kenar
Wednesday, February 24, 2016, ŚRODA:
7 AM
Thursday, February 25, 2016, CZWARTEK:
7 AM † Genowefa Oparowska
Friday, February 26, 2016, PIĄTEK:
7 AM
Saturday, February 27, 2016, SOBOTA:
8 AM † Joseph Jagiello
3rd Sunday of Lent, Sunday, February 28, 2016, NIEDZIELA; III Niedziela Wielkiego Postu
7:30 AM - Za Parafian
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; † Edward Molczyk; † Wiesław Abramowicz, † Zofia Dymała; † Stefania, Stanisław
Polaczyk
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory; † Constance Moskal;
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church;

February 21st, 2016: 2nd Sunday of Lent
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MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS FOR LENT 2016
“I desire mercy, and not sacrifice” (Mt 9:13).
The works of mercy on the road of the Jubilee

In the Bull of Indiction of the Extraordinary Jubilee of Mercy, I asked that “the season of Lent in this Jubilee
Year be lived more intensely as a privileged moment to celebrate and experience God’s mercy” (Misericordiae Vultus, 17). By calling for an attentive listening to the word of God and encouraging the
initiative “24 Hours for the Lord”, I sought to stress the primacy of prayerful listening to God’s word, especially his prophetic word. The mercy of God is a proclamation made to the world, a proclamation which each
Christian is called to experience at first hand. For this reason, during the season of Lent I will send out Missionaries of Mercy as a concrete sign to everyone of God’s closeness and forgiveness.
The mystery of divine mercy is revealed in the history of the covenant between God and his people Israel. God
shows himself ever rich in mercy, ever ready to treat his people with deep tenderness and compassion, especially at those tragic moments when infidelity ruptures the bond of the covenant, which then needs to be ratified more firmly in justice and truth. Here is a true love story, in which God plays the role of the betrayed father and husband, while Israel plays the unfaithful child and bride. These domestic images – as in the case of
Hosea (cf. Hos 1-2) – show to what extent God wishes to bind himself to his people.
God’s mercy transforms human hearts; it enables us, through the experience of a faithful love, to become merciful in turn. In an ever new miracle, divine mercy shines forth in our lives, inspiring each of us to love our
neighbor and to devote ourselves to what the Church’s tradition calls the spiritual and corporal works of mercy. These works remind us that faith finds expression in concrete everyday actions meant to help our neighbours in body and spirit: by feeding, visiting, comforting and instructing them. On such things will we be
judged. For this reason, I expressed my hope that “the Christian people may reflect on the corporal and spiritual works of mercy; this will be a way to reawaken our conscience, too often grown dull in the face of poverty,
and to enter more deeply into the heart of the Gospel where the poor have a special experience of God’s mercy” (ibid., 15). For in the poor, the flesh of Christ “becomes visible in the flesh of the tortured, the crushed, the
scourged, the malnourished, and the exiled… to be acknowledged, touched, and cared for by us” (ibid.). It is
the unprecedented and scandalous mystery of the extension in time of the suffering of the Innocent Lamb, the
burning bush of gratuitous love. Before this love, we can, like Moses, take off our sandals (cf. Ex 3:5), especially when the poor are our brothers or sisters in Christ who are suffering for their faith.
For all of us, then, the season of Lent in this Jubilee Year is a favorable time to overcome our existential alienation by listening to God’s word and by practicing the works of mercy. In the corporal works of mercy we
touch the flesh of Christ in our brothers and sisters who need to be fed, clothed, sheltered, visited; in the spiritual works of mercy – counsel, instruction, forgiveness, admonishment and prayer – we touch more directly
our own sinfulness. The corporal and spiritual works of mercy must never be separated. By touching the flesh
of the crucified Jesus in the suffering, sinners can receive the gift of realizing that they too are poor and in
need. By taking this path, the “proud”, the “powerful” and the “wealthy” spoken of in the Magnificat can also
be embraced and undeservedly loved by the crucified Lord who died and rose for them. This love alone is the
answer to that yearning for infinite happiness and love that we think we can satisfy with the idols of
knowledge, power and riches. Yet the danger always remains that by a constant refusal to open the doors of
their hearts to Christ who knocks on them in the poor, the proud, rich and powerful will end up condemning
themselves and plunging into the eternal abyss of solitude which is Hell. The pointed words of Abraham apply
to them and to all of us: “They have Moses and the prophets; let them hear them” (Lk 16:29). Such attentive
listening will best prepare us to celebrate the final victory over sin and death of the Bridegroom, now risen,
who desires to purify his Betrothed in expectation of his coming.
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LENTEN RETREAT
with Fr. Maciej Galle

February 28th - March 1st
Sunday, February 28th - during regular Sunday
Masses
Monday, February 29th - 7 pm
Tuesday, March 1st - 7 pm
Rev. Maciej Galle was born in a suburb of
Czestochowa, site of Poland’s famous Marian
shrine. Ordained at Mundelein Seminary in 2008.
He is an Administrator of St. Stephen King of
Hungary and St Monica. Fr. Maciej is a Chaplain
of Chicago Polish Motorcycle Club.

STATIONS OF THE CROSS
Friday 7 p.m. Bilingual
WANT HELP DEALING WITH OUR
STRESSFUL WORLD?
Have you ever considered counseling, but you
couldn’t find the time? Maybe the time is now.
The Holbrook Counseling Center, a service of
Catholic Charities of the Archdiocese of Chicago,
provides confidential counseling at many locations
including our office by Holy Name Cathedral. Our
counselors are licensed, and we have convenient
appointment times including days, evenings and
Saturdays. We have affordable fees, and we accept
private pay and/or behavioral health insurance. We
are in network with BC/BS PPO. For more
information or to schedule an appointment, please
call us at (312) 655-7725.

February 21st, 2016: 2nd Sunday of Lent

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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GIVECENTRAL.ORG
You can make your contribuƟons 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 contribuƟons and payments
• Never miss another Sunday ContribuƟon when you
are out of town
• You can log on from anywhere there is internet
access
• Free app for Android phone!
• Secure and flexible

EDWARD MOLCZYK
WIESŁAW ABRAMOWICZ
ZOFIA DYMAŁA
MAY THEY REST IN PEACE
Niech odpoczywają w pokoju
wiecznym

Overseas: Laos
When Hongkham’s husband got sick, her family had to sell their land to pay for
medicine, and soon faced real hunger. CRS’s literacy and hunger programs in Laos
offered her the opportunity to use her love of cooking to feed her own children—and
an entire school.
At Home: St. Anthony Hospital
VIC III: With the help of Rice Bowl, St. Anthony Hospital’s Wellness that Works program is raising awareness about good
nutrition and the benefits of exercise in the North Lawndale community. Through discussions, physical activities, health
screenings, adults learn to live healthier lifestyles and even receive a gym membership upon completion of the program.

You can pick up Rice Bowls and the companion Lenten Calendars in the lobby of our church.
Then, immediately following Easter, return the rice bowls to the church with your donations.

Is your child interested in
participating in Sunday Mass?
Would you like to participate
with them?

We’re looking for volunteers
to read the readings,
petitions, and to bring up the
gifts.

St. Helen Parish will be having
a Family Mass on Feb 28th at
9am.

Contact Sabina Ferrara Mullin by
2/19 if you are interestedsabina.ferraramullin@gmail.com

February 21st, 2016: 2nd Sunday of Lent

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
July / Lipiec
August / Sierpień
September / Wrzesień
October / Październik
November / Listopad
December / Grudzień
January / Styczeń
February / Luty

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

Total
Paid / Zapłacono

$64,747.00
$44,782.00

To be paid / Do zapłacenia

$19,965.00

CATECHISM CORNER
What are the effects of this sacrament?
This sacrament confers a special grace which unites
the sick person more intimately to the Passion of
Christ for his good and for the good of all the Church.
It gives comfort, peace, courage, and even the
forgiveness of sins if the sick person is not able to
make a confession. Sometimes, if it is the will of
God, this sacrament even brings about the restoration
of physical health. In any case this Anointing
prepares the sick person for the journey to the
Father’s House.

Jesus would never ask us to be
assassins; he calls us to be disciples.
He would never send us to die.
He invites us to life.

What is Viaticum?
Viaticum is the Holy Eucharist received by those who
are about to leave this earthly life and are preparing
for the journey to eternal life. Communion in the
body and blood of Christ who died and rose from the
dead, received at the moment of passing from this
world to the Father, is the seed of eternal life and the
power of the resurrection.

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
February 14, 2016
Total Sunday collection /
Wysokość niedzielnej składki

TOTAL

Weekly budget
Budżet tygodniowy

Over budget
(Under budget)

$1,456.05

$5,100

($3,643.95)

$850

Debt Reduction /
Splata dlugu

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 28th / 28 luty - Debt reduction / Spłata długu

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.

Sakrament Małżeństwa

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.

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

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

February 21st, 2016: 2nd Sunday of Lent

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2016 ROKU
„Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary” (Mt 9,13)
Uczynki miłosierdzia w Roku Jubileuszowym

W bulli ogłaszającej Jubileusz napisałem: „Niech Wielki Post w Roku Jubileuszowym
będzie przeżywany jeszcze bardziej intensywnie, jako ważny moment, by celebrować
miłosierdzie Boga i go doświadczać” (Misericordiae Vultus, 17). Przez wezwanie do
słuchania Słowa Bożego oraz inicjatywę „24 godziny dla Pana” pragnąłem podkreślić prymat modlitewnego
słuchania Słowa Bożego, zwłaszcza prorockiego. Miłosierdzie Boże jest bowiem przesłaniem skierowanym do
świata, ale każdy chrześcijanin jest powołany do tego, by sam go doświadczać. Dlatego w czasie Wielkiego
Postu roześlę Misjonarzy Miłosierdzia, aby byli dla wszystkich żywym znakiem Bożego przebaczenia i bliskości.
Miłosierdzie Boże zmienia serce człowieka i pozwala mu doświadczyć wiernej miłości, sprawiając, że i on
staje się zdolny do miłosierdzia. Wciąż odnawiającym się cudem jest fakt, że miłosierdzie Boże może opromienić życie każdego z nas, pobudzając nas do miłości bliźniego i tego, co tradycja Kościoła nazywa uczynkami miłosierdzia względem ciała i duszy. Przypominają nam one o tym, że nasza wiara wyraża się w konkretnych, codziennych uczynkach, które mają pomagać naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy i
na podstawie których będziemy sądzeni: karmienie, nawiedzanie, pocieszanie, pouczanie. Dlatego życzyłem
sobie, „aby chrześcijanie zastanowili się podczas Jubileuszu nad uczynkami miłosierdzia względem ciała i
duszy. Będzie to sposób na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także na wchodzenie coraz głębiej w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani przez Boże miłosierdzie” (Misericordiae Vultus, 15). Bowiem to w człowieku ubogim i potrzebującym ciało Chrystusa „staje się
znów widoczne w umęczonych, poranionych, ubiczowanych, niedożywionych, uciekinierach..., abyśmy mogli
Go rozpoznać, dotknąć i troskliwie Mu pomóc” (tamże). Niebywała i skandaliczna tajemnica przedłużającego się w dziejach cierpienia Niewinnego Baranka, krzaku gorejącego bezinteresowną miłością, przed którym
można tylko, jak Mojżesz, zdjąć z nóg sandały (por. Wj 3, 5); a jeszcze bardziej, gdy ubogim jest brat lub siostra w Chrystusie cierpiący z powodu swojej wiary.
Dla wszystkich zatem Wielki Post w tym Roku Jubileuszowym jest sprzyjającym momentem, by wreszcie móc
wyjść z wyobcowania poprzez słuchanie Słowa Bożego oraz uczynki miłosierdzia. Poprzez uczynki względem
ciała – dotykamy ciała Chrystusa w braciach i siostrach, którzy potrzebują, by ich nakarmić, odziać, przyjąć
do domu i nawiedzić, a poprzez uczynki duchowe – dawanie rad, pouczanie, darowanie uraz, upominanie i
modlitwę, obcujemy bardziej bezpośrednio z naszą własną grzesznością. Z tego powodu uczynków względem
ciała i względem ducha nigdy nie należy od siebie oddzielać. Bowiem właśnie wtedy, gdy dotyka w ubogim
człowieku ciała Chrystusa Ukrzyżowanego, grzesznik może otrzymać w darze uświadomienie sobie, że on
sam jest biednym żebrakiem. Na tej drodze także “pyszniący się”, “władcy”, “bogacze”, o których mówi Magnificat, mają możliwość spostrzeżenia, że są niezasłużenie miłowani przez Chrystusa Ukrzyżowanego,
który umarł i zmartwychwstał również dla nich. Tylko ta miłość może zaspokoić pragnienie nieskończonego
szczęścia i miłości, które człowiek usiłuje osiągnąć, łudząc się, że je znajdzie w kulcie wiedzy, bogactwa i
władzy. Jest jednak zawsze niebezpieczeństwo, że coraz szczelniej zamykając się na Chrystusa, który w ubogich i potrzebujących wciąż puka do drzwi ich serc, pyszni, możni i bogaci skażą sami siebie na tę otchłań
samotności, którą jest piekło. Dlatego dla nich i dla nas wszystkich na nowo rozbrzmiewają pełne bólu słowa
Abrahama: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!” (Łk 16, 29). Słuchanie Słowa i wprowadzanie go w życie przygotowuje nas w najlepszy sposób do świętowania ostatecznego zwycięstwa nad grzechem i
nad śmiercią Zmartwychwstałego Oblubieńca, Tego który pragnie oczyścić swą Oblubienicę, która oczekuje
na Jego przybycie.
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Niedziela, 6 marca o godzinie 7:30 a.m. i 10:30
a.m.
6 marca - 9 marca o godzinie 7 p.m.
Rekolekcje poprowadzi Ks. Dr Marek Leśniak.
Ks. Dr Marek Leśniak - doktor teologii, kapłan
Archidiecezji Krakowskiej. Święcenia kapłańskie
przyjął w 1993r. Studiował na Papieskiej
Akademii Teologicznej i Papieskim
Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie. Pracownik
UPJP II w Krakowie, Kapelan Rycerzy Kolumba,
V-ce prezes Fundacji im. św. Jana Kantego.
Wykładowca teologii
moralnej oraz spowiednictwa.
Ks. Marek został również
oddelegowany do
współorganizacji Światowych
Dni Młodzieży w Krakowie w
tym roku.

PIELGRZYMKA NA LITWĘ I DO POLSKI
W związku z Rokiem Miłosierdzia, ksiądz
Tadeusz Dzieszko, proboszcz parafii św.
Konstancji, zaprasza na wyjazd pielgrzymkowy z
polskim przewodnikiem na Litwę i do Polski.
Wyjazd nastąpi w dniach od 13-go do 27-go
czerwca, 2016 roku. Szlak pielgrzymkowy będzie
prowadzić przez: Wilno, Troki, Kowno, Sejny,
Giby, Augustów, Wigierski Park, Wilczy Szniec,
św. Lipkę, Gietrzwałd, Gdańsk, Sopot, Oliwę,
Gdynię, Malbork, Toruń, Gniezno, Licheń,
Warszawę. W sprawie programu i rezerwacji
prosimy dzwonić do biura parafii na nr. 1(773)
545-8581 wew. 0 lub 1(708)932-1102.

Akcja Miska Ryżu
Za granicą: Laos
Gdy mąż Hongkham zachorował , jej rodzina musiała sprzedać swoje grunty aby zapłacić za lek. Wkrótce
stanęli też w obliczu prawdziwego głodu. Program Katolickiej Organizacji Charytatywnej do walki z
analfabetyzmem i głodem w Laosie wykorzystał jej miłości do gotowania , aby nakarmić własne dzieci i
całą szkołę .

Diecezja Chicago: Szpital Św. Antoniego
Z pomocą Rice Bowl w Szpitalu Św. Antoniego działa program, którego celem jest podniesienie
świadomości na temat dobrego odżywiania i korzyściach płynących z ćwiczeń.. Poprzez dyskusje,
aktywność fizyczną, pokazy zdrowia, dorośli uczą się zdrowego stylu życia, a nawet
otrzymują członkostwo w klubie fitness po zakończeniu programu.

Kalendarze i skarbonki są dostępne w przedsionku kościoła. Zachęcamy
aby je zabrać ze sobą do domu i zbierać nasze datki w czasie całego
Wielkiego Postu.

February 21st, 2016: 2nd Sunday of Lent

KĄCIK KATECHIZMOWY
Jakie są skutki sprawowania tego
sakramentu?
Sakrament namaszczenia chorych udziela
specjalnej
łaski,
która
jednoczy
wewnętrznie chorego z męką Chrystusa,
dla jego własnego dobra oraz dla dobra
Kościoła, dając mu pocieszenie, pokój,
siłę, a także przebaczenie grzechów,
jeżeli chory nie mógł się wyspowiadać.
Sakrament ten prowadzi niekiedy także,
jeśli taka jest wola Boża, do uzdrowienia
ciała. W każdym przypadku namaszczenie
to przygotowuje chorego na przejście do
domu Ojca.
Co to jest Wiatyk?
Jest Eucharystią, którą przyjmują ci,
którzy kończą swoje ziemskie życie i
przygotowują się na przejście do życia
wiecznego. Przyjęta w chwili przejścia z
tego świata do Ojca Komunia Ciała i Krwi
Chrystusa,
umarłego
i
zmartwychwstałego,
jest
zaczątkiem
życia
wiecznego
i
mocą
zmartwychwstania

Papież Franciszek na Twitterze:
Prosiliście, żebym dał wam słowo
nadziei. To, które mogę wam dać,
brzmi: Jezus Chrystus.

ROZKŁAD NABOŻEŃSTW
WIELKOPOSTNYCH
DROGA KRZYŻOWA
Piątek o godzinie 7 p.m. w dwóch językach

GORZKIE ŻALE
Niedziela po Mszy Św. o godzinie 10:30 p.m.

