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MASSES:

Schedule of Services
Plan Posługi Duszpasterskiej

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
24th Sunday in Ordinary Time, Sunday, September 11, 2016, NIEDZIELA; XXIV Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian; Śp † Maria Serafin Msza Św. gregoriańska; † Genowefa Oparowska pierwsza
rocznica śmierci; † Maria Slobodian; Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę z
okazji urodzin dla pewnej osoby
9:00 AM - For Parishioners; Andrew Diaz birthday blessings; † Casimir Pawlik
10:30 AM – Za Parafian i Gości; Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Nieustającej Pomocy za
otrzymaną łaskę i o dalszą opiekę i Błogosławieństwo dla Zenona; O powrót do zdrowia dla Janiny Petelski
i bł. Boże dla całej rodziny
Śp. † Helena Poliński; † Józef Kusior; † Maria Serafin z intencji Jadwigi Pilarski; † Genowefa Oparowska
pierwsza rocznica śmierci; † babcia Maria Flak z intencji wnuczek; † Bronisław Szymczak; † Ryszard
Migda 3 rocznica śmierci z intencji żony, córek, syna i wnuków; † Stefania, Jan Podczerwiński z intencji
bratanicy; † Stefania Ćwik z okazji imienin z intencji córki z rodziną
11AM (Picnic Mass out of parish) O bł. Boże i szczęśliwą podróż dla pielgrzymów wyjeżdżających do
Ziemi Świętej; † Teresa Fido
12:30 PM All donors of St. Helen Church; † Jimmy Koutnik; † Józef Sobus; † Aniela, Józef
6:00 PM + For Poor Souls in Purgatory;
Monday, September 12, 2016, PONIEDZIAŁEK:
7 AM - For Poor Souls in Purgatory; † Maria Serafin Msza Św. gregoriańska; Adrian Romero from his
sisters & Mari Erquiaga from her daughter Suzy for their Birthday
Tuesday, September 13, 2016, WTOREK:
7AM † Maria Serafin Msza Św. gregoriańska; † Adeline, William J. Kenar; † Shirley Kenar; † Joseph
Kurtyka; Maribell Pactanac Birthday blessings
Wednesday, September 14, 2016, ŚRODA: The Exaltation of the Holy Cross
7 AM † Maria Serafin Msza Św. gregoriańska;
Thursday, September 15, 2016, CZWARTEK:
7 AM † Maria Serafin Msza Św. gregoriańska; † Casimir Bykowski birthday remembrance; Pamela and
Melvin Diaz wedding anniversary blessing
Friday, September 16, 2016, PIĄTEK:
7 AM † Maria Serafin Msza Św. gregoriańska;
Saturday, September 17, 2016, SOBOTA:
8 AM † Maria Serafin Msza Św. gregoriańska;
25th Sunday in Ordinary Time, Sunday, September 18, 2016, NIEDZIELA; XXV Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian; Śp † Maria Serafin Msza Św. gregoriańska;
9:00 AM - For Parishioners; For Holy Name Family Club members both living and deceased
10:30 AM – Za Parafian i Gości; Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Nieustającej Pomocy za
otrzymaną łaskę i o dalszą opiekę i Błogosławieństwo dla Zenona;
Śp. † Helena Poliński; † Józef Kusior; † Maria Serafin z intencji Jadwigi Pilarski; † Antoni Laszczak
rocznica śmierci o łaskę zbawienia dla kochanego taty prosi córka; † Kazimiera „Kasia” Bober z intencji
Pawła Potok z rodziną; † Krystyna, Stanisław Wójciak
12:30 PM All donors of St. Helen Church; † Józef Sobus; † Aniela, Józef
6:00 PM + For Poor Souls in Purgatory;
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Holy Father’s Catechesis
Dear Brothers and Sisters,
In our Gospel passage this morning, John the Baptist sends his disciples to ask Jesus if he is the
Messiah (cf. Mt 11:2-6), since Jesus’ ministry was not what John anticipated; it did not
correspond to his expectation of God’s justice. Jesus responds by telling the disciples to report
what they see and hear: the blind see, the lame walk, lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the
Gospel is proclaimed to the poor. Jesus shows himself to be the instrument of God’s mercy; he manifests God’s justice
by bringing his consolation and salvation to all. God did not send his Son to punish sinners and crush the wicked. Rather
he came to invite them to conversion, so that they too could turn back to God. Jesus then says to John’s disciples:
“Blessed is he who takes no offense at me” (Mt 11:6), who does not see in me any obstacle. This happens when we have
a false image of the Messiah, when we construct our own image of God, which prevents us from experiencing his real
presence among us. Every time we reduce him to our ideas and whims, use his name to justify our interests, seek him
only in times of difficulty, then we also lose sight of the fact that faith calls us beyond ourselves to be his missionaries
in the world. Let us renew our commitment to remove every obstacle that prevents us from experiencing the merciful
works of our Father, and let us ask him for an ever deeper faith so that we may be signs and instruments of his mercy.
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THE THEOLOGY OF STEWARDSHIP
Disciples as Stewards
The Apostles provide us an example of what it means to live as a steward. Think for a few moments
what it was like for them. You were asked to give up everything, no matter the cost. Who would do that
now at your Parish? Would you? Who are those individuals at your Parish who always say “yes” to a
new ministry or program? Those people are living as stewardship disciples. Our willingness to give of
ourselves freely is tied to our journey to discipleship. When we participate in the Offertory during Mass,
we are called to reflect on how we can offer all ways of stewardship, not just financial. Maybe our
offering is serving at the local food pantry that week, or maybe it is committing time to prayer for the
community. The Offertory is the opportunity for us to examine how we might draw closer to calling of
discipleship.
Financial gifts during the Offertory are a tangible way to express our gratitude for the many gifts we
have received; however we are also asked to examine our offering of time and talents.

STEWARDSHIP PRAYER

O Lord, giver of life and source of freedom, I know that all I have received is from your hand. Gracious
and loving God, You call us to be stewards of Your abundance, the caretakers of all you have entrusted
to us. Help us to always use Your gifts wisely and teach us to share them generously. Send the Holy
Spirit to work through us, bringing Your message to those we serve. May our faithful stewardship bear
witness to the love of Jesus Christ in our lives. We pray with grateful hearts,
in Jesus’ name. Amen.

CATECHISM CORNER
398. What are vices?
Vices are the opposite of virtues. They are perverse habits which darken the conscience and incline one to
evil. The vices can be linked to the seven, so-called, capital sins which are: pride, avarice, envy, anger, lust,
gluttony, and sloth or acedia.
399. Do we have any responsibility for sins committed by others?
We do have such a responsibility when we culpably cooperate with them.
400. What are structures of sin?
Structures of sin are social situations or institutions that are contrary to the divine law. They are the
expression and effect of personal sins.

September 11th, 2016: 24th Sunday in Ordinary Time

Initial Training for
Extraordinary Ministries
of Communion

Facilitator: Todd Williamson
St. Helen
2315 W. Augusta Blvd
(Bingo Hall)
Tuesday, September 20 & 27, 2016
7pm - 9pm
To sign up for the training please call
our parish office.
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♦

Ekspedientka do sklepu na pół etatu, godziny
ranne (773) 486 7500, (312) 666 2900

♦

Recently moved to Chicago and looking for
childcare help with newborn starting in October/
November. If interested please contact Daniel or
Teresa Ostapowicz at (475) 223-9181 or
daniel.ostapowicz@gmail.com.

What a great gift the Lord has
given us in teaching us to
forgive and in this way to touch
the Father’s mercy!

September 11th, 2016: 24th Sunday in Ordinary Time

TO
TEACH

Who
Christ Is

A $350 million campaign for strong parishes, Catholic education and faith formation in the Archdiocese of Chicago

How Will Our Parish Benefit?
As part of the total $350 million goal, To Teach Who Christ Is will raise a minimum of $150 million to support local needs
in every parish across Chicago. Our goal at St. Helen Parish is $77,800. We will receive 60% of the funds raised. We will
also receive 100% of any funds raised if we exceed our goal. This means our parish will receive a minimum of $117,000
for our local needs when we reach our goal! Our share of the funds will be directed to roof repairs and to establish a
facilities fund which will be used to improve acoustic in the church, fix our church bells and replace the lightning to save
energy.

Campaign Update

We have raised more than $78,300 thanks to the early commitments from nine of families! Thank you for your
enthusiasm, generosity, and prayers! Our To Teach Who Christ Is Team continues to invite more and more families to
participate each week. Please accept their invitation and prayerfully consider how you might help. Your gift will ensure a
vibrant future for our parish, and Catholic education across Chicago.

Parish Goal: $195,000

Total Pledged: $78,300 Percent of Goal: 40% Number of Pledges: #9

Jakie korzyści odniesie nasza parafia z kampanii?
Kampania Uczyć, kim jest Chrystus przeznaczy co najmniej 150 milionów dolarów zebranych w ramach docelowej kwoty 350 milionów
dolarów, na zaspokojenie lokalnych potrzeb wszystkich parafii na terenie Chicago. Naszym celem w parafii Św. Heleny jest zebranie
$195,000. Jako parafia otrzymamy 60% zebranej sumy. Otrzymamy również 100 % wszelkich funduszy zebranych ponad nasz cel.
Oznacza to, że minimalna kwota, którą otrzyma nasza parafia na zaspokojenie lokalnych potrzeb, jeśli osiągniemy wyznaczony cel, wynosi
$117,000! Fundusze, które pozostaną w parafii będą przeznaczone na: naprawę dachu na kościele i plebanii, naprawę dzwonów,
poprawienie akustyki w kościele i wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Aktualności kampanii

Dzięki wcześnie złożonym zobowiązaniom ośmiu rodzin zebraliśmy dotąd kwotę ponad $78,300! Dziękujemy za
entuzjazm, hojność i modlitwę! Komisja prowadząca kampanię Uczyć, kim jest Chrystus w naszej parafii nie ustaje w
zapraszaniu rodzin parafii do uczestnictwa w kampanii. Proszę, przyjmijcie ich zaproszenie i rozważcie na modlitwie
to, w jaki sposób moglibyście służyć pomocą. Dar złożony przez Was zapewni dynamiczną przyszłość naszej parafii i
edukacji katolickiej na terenie Chicago.

Cel: $195,000

Kwota dotąd zadeklarowana: $78,300 Procent kwoty docelowej: 40% Liczba zobowiązań: 9

Dziękujemy poniżej wymienionym rodzinom za złożenie zobowiązań:
Rev. Franciszek Florczyk, Larry Bartosik, James Chmiel, Mr. & Mrs. Arthur Gugulski,
Richard Kurtyka, Mr. & Mrs. Gustavo Siller, Mr. & Mrs. Eric Simaga,
Antonina Szymanik, Mr. & Mrs. Stanislaw Urbaniak

We sincerely thank each of our 9 parish families who have made their pledges so far.

Page 8

S .H

P

St. Helen Parish
Catholic Annual Appeal
2016 Report
Amount pledged /
Wysokość
zobowiązań

CASIMIR PAWLIK

Amount Paid /
Kwota zapłacona

MAY HE REST IN PEACE
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym

Thank you for your donations
Bóg zapłać za Waszą hojność
GIVECENTRAL.ORG
You can make your contribu ons 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 contribu ons and
payments
• Never miss another Sunday Contribu on when
you are out of town
• Free app for Android phone!
• Secure and ﬂexible

Visitation
September 11, 2016
Rago Brothers
624 N Western Ave
Funeral Mass
September 12, 2016 at 10am
at St. Helen

Jakże wielki dar uczynił nam Pan
ucząc nas przebaczać, abyśmy mogli
doświadczać miłosierdzia Ojca!
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
September 4, 2016
Total Sunday collection /
Wysokość niedzielnej składki

TOTAL

Weekly budget
Budżet tygodniowy

Over budget
(Under budget)

$2, 054.13

$5,100

($3,045.87)

$480

St. Helen School /
Szkoła Św. 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
September 18th / 18 wrzesień - Seminary Collection / Na seminarium

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

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

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

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.

Weddings

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
_______________________________________________________________________________
First & Last Name / Imię i Nazwisko
_______________________________________________________________________________
Address / Adres
_______________________________________________________________________________
City / Miasto
Zip Code / Kod Pocztowy
________________________________________________________________________________________
Phone / Telefon
e-mail

Page 10

S .H

P

Katechezy Papieża Franciszka
Drodzy Bracia i Siostry,
Wysłuchaliśmy fragmentu z Ewangelii św. Mateusza (11,2-6). Zamiarem Ewangelisty jest
wprowadzenie nas głębiej w tajemnicę Jezusa, aby pojąć Jego dobroć i miłosierdzie.
Wydarzenie przebiega w następujący sposób: Jan Chrzciciel wysyła swoich uczniów do Jezusa,
Jan był w więzieniu, by zadali Jemu bardzo jasne pytanie: "Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść,
czy też winniśmy oczekiwać na innego?" (w. 3). Było to właśnie w chwili ciemności. Jan
Chrzciciel z niecierpliwością oczekiwał Mesjasza i w swoim przepowiadaniu opisał Go w mocnych kolorach, jako
sędziego, który w końcu zainauguruje królestwo Boże, oczyściwszy swój lud, nagradzając dobrych a karząc złych.
Głosił w następujący sposób: "Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje
dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone" (Mt 3,10). Ale, kiedy Jezus w stylu bardzo odmiennym rozpoczął
swoją misję publiczną, Jan cierpiał. Jest w podwójnych ciemnościach, w ciemnościach więzienia, w ciemnościach celi i
w ciemnościach serca, nie rozumie tego stylu i chce wiedzieć, czy jest On właśnie Mesjaszem, czy też trzeba czekać na
innego.
Na pierwszy rzut oka odpowiedź Jezusa wydaje się nie odpowiadać na prośbę Jana Chrzciciela. Rzeczywiście Jezus
powiedział: "Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie: Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci
zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest ewangelia; a błogosławiony jest
ten, kto się mną nie zgorszy" (w. 4-6). Taka była odpowiedź Jezusa. Tutaj jasny staje się zamiar Pana Jezusa.
Odpowiada On, że jest konkretnym narzędziem miłosierdzia Ojca, który wszystkim wychodzi na spotkanie niosąc
pocieszenie i zbawienie, ukazując w ten sposób sąd Boży. Niewidomi, chromi, trędowaci, głusi odzyskują swoją
godność i nie są już wykluczonymi z powodu choroby, umarli wracają do życia, a ubogim głoszona jest Dobra Nowina.
I to staje się podsumowaniem działań Jezusa, który w ten sposób czyni widzialnym i namacalnym samo działanie Boga.
Orędzie, jakie Kościół otrzymuje z tego opisu życia Chrystusa jest bardzo jasne. Bóg nie posłał swego Syna na świat,
aby ukarać grzeszników, ani unicestwić złych. Jest do nich natomiast skierowane zaproszenie do nawrócenia, aby
widząc znaki Bożej dobroci, mogli znaleźć drogę powrotu. Jak mówi Psalm: "Jeśli zachowasz pamięć o grzechach,
Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Cię otaczano bojaźnią" (130,3-4).
Sprawiedliwość, którą Jan Chrzciciel umieszczał w centrum swojego przepowiadania, u Jezusa ukazuje się przede
wszystkim jako miłosierdzie. A wątpliwości prekursora uprzedzają jedynie zamieszanie, jakie następnie wzbudzi Jezus
swoimi działaniami i słowami. Zrozumiała jest zatem konkluzja odpowiedzi Jezusa: "błogosławiony jest ten, kto się mną
nie zgorszy" (w. 6). Zgorszenie oznacza "przeszkodę". Jezus zatem ostrzega przed szczególnym niebezpieczeństwem:
jeśli przeszkodą do tego, by uwierzyć są przede wszystkim jego czyny miłosierdzia, to znaczy, że mamy fałszywy obraz
Mesjasza. Błogosławieni są natomiast ci, którzy w obliczu gestów i słów Jezusa oddają chwałę Ojcu, który jest w
niebie.
Przestroga Jezusa jest zawsze aktualna: także dziś człowiek konstruuje obrazy Boga, które uniemożliwiają
zasmakowanie Jego rzeczywistej obecności. Niektórzy wytwarzają sobie wiarę wykonaną własnoręcznie, która redukuje
Boga do ograniczonej przestrzeni własnych pragnień i własnych przekonań. Ale ta wiara nie jest nawróceniem do
Pana, który się objawia, a wręcz uniemożliwia Jemu bycie wyzwaniem dla naszego życia i naszego sumienia. Inni
redukują Boga do fałszywego bożka; wykorzystują Jego święte Imię, aby usprawiedliwić swoje własne interesy, a nawet
nienawiść i przemoc. Dla jeszcze innych Bóg jest tylko psychologicznym schronieniem, gdzie można się upewnić w
chwilach trudnych: mamy wówczas do czynienia z wiarą zasklepioną w samej sobie, nieprzenikalną dla mocy miłości
miłosiernej Jezusa, która popycha ku braciom. Jeszcze inni uważają Chrystusa jedynie za dobrego nauczyciela pouczeń
etycznych, jednego spośród wielu w dziejach. Są wreszcie tacy, którzy tłumią wiarę w czysto intymnej relacji z Jezusem,
wykreślając Jego impuls misyjny, zdolny by przemieniać świat i historię. My chrześcijanie wierzymy w Boga Jezusa
Chrystusa, a jego pragnieniem jest wzrastanie w żywym doświadczeniu Jego tajemnicy miłości.
Pracujmy zatem nad tym, aby nie stawiać żadnej przeszkody dla miłosiernego działania Ojca, ale prośmy o dar wielkiej
wiary, by stać się znakiem i narzędziem miłosierdzia.
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KĄCIK KATECHIZMOWY

398. Co to są wady?
Wady, które są przeciwieństwem cnót, są złymi
skłonnościami, które zaciemniają sumienie i
nakłaniają do zła. Wady można zgrupować wokół
siedmiu grzechów, nazywanymi głównymi. Są nimi:
pycha, chciwość, zazdrość, gniew, nieczystość,
łakomstwo, lenistwo lub znużenie duchowe.

399. Czy ponosimy odpowiedzialność za grzechy
popełnione przez innych?

Ponosimy odpowiedzialność za grzechy popełniane
przez innych, gdy w nich współdziałamy.

400. Co to są struktury grzechu?
Są to sytuacje społeczne lub instytucje przeciwne
prawu Bożemu; są one wyrazem i skutkiem grzechów
osobistych, które skłaniają z kolei ich ofiary do
popełniania zła.

Teologia Stewardship
(Teologia zarządzania darami)
Uczniowie jako zarządcy
Apostołowie dają nam przykład, co to znaczy żyć jako zarządcy. Pomyśl przez chwilę, co to dla
nich znaczyło. Mieli porzucić wszystko, bez względu na koszty. Kto mógłby to zrobić teraz w
swojej parafii? Kim są te osoby w twojej parafii, które zawsze mówią "tak" dla nowego
programu? Ci ludzie żyją jako uczniowie zarządcy. Nasza chęć dać z siebie jest częścią naszej
podróży jako ucznia. Gdy uczestniczymy w ofiarowaniu podczas Mszy, jesteśmy wezwani do
refleksji, w jaki sposób możemy zaoferować wszystkie sposoby zarządzania, nie tylko te
finansowe. Może nasza ofiara służy w lokalnej spiżarni żywności, a może to jest ofiarowanie
swojego czasu na modlitwę za naszą parafię. Ofiara jest szansą dla nas, aby zbadać, w jaki
sposób możemy zbliżyć się do naszego pełnego uczestnictwa bycia uczniem Chrystusa.
Ofiary finansowe są namacalnym sposobem, aby wyrazić naszą
wdzięczność za wszystkie dary, jakie otrzymaliśmy; jednak jesteśmy
proszeni również, aby włączyć w tą posługę nasz czas i talent.

