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28TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, OCTOBER 14, 2012

XXVIII Niedziela Zwykła, 14 październik, 2012

Idź, sprzedaj
wszystko co
masz i chodź
za Mn

Schedule of Services
Plan Posługi Duszpasterskiej

Rev. Waldemar Stawiarski, Pastor
Kathy Fisher, Finance Council Chairperson
Katie Rholl, Organist
sthelensmusic@gmail.com

Agnieszka Brandys, Parish Secretary
sthelen@archchicago.org
ST. HELEN SCHOOL
2347 W. Augusta Blvd.
Phone (773) 486-1055
www.sthelenchicago.org
Mrs. Marianne Johnson, Principal
Bingo Hall

2347 W. Augusta Blvd.

MASSES:
Sunday: 9 a.m., 12:30 p.m. & 6 p.m. (English)
7:30 a.m. & 10:30 a.m. (Polish)
Weekday: 7:00 a.m. (English), 7:30 a.m. (Polish)
Saturday: 8:00 a.m. (Polish)
Confession: Saturday 8:30 – 9:00 a.m.
or by the appointment

MSZE WI TE:
Niedziela: 7:30 a.m. i 10:30 a.m. (polska)
9 a.m., 12:30 p.m. i 6 p.m. (angielska)
W tygodniu (od poniedziałku do pi tku)
7:00 a.m. (angielska) 7:30 a.m. (polska)
Sobota: 8:00 rano (polska)
Spowiedź: Sobota 8:30 – 9:00 a.m. lub na umówienie

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE W. W TYGODNIU
Sunday, October 14, 2012, 28th Sunday in Ordinary Time / XXVIII Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian; † Józef Czerkies rocznica mierci
9:00 AM For parishioners; † Adeline & William J. Kenar; † Casimir, Rose Bykowski wedding anniversry;
For Holy Name Family Club members both living and deceased
10:30 AM † Irena Urban Msza w. gregoriańska; † Bronisław, Franciszka, Aleksander, Alfred Proszowscy;
† Stanisław Wojcieszek 3 rocznica mierci; † Bogusław Wojcieszek z intencji córki z rodziną; † Stanisław
Karcz; † Marianna, Józef Dudek; † Ryszard Mazur; Za zmarłych z rodziny Dudek, Mazur, Tur, Anton z intencji Mariusza Mazur; O pomy lne zakończenie sprawy sądowej dla Czesławy Wysockiej za wstawiennictwem
w. Judy Tadeusza; O zdrowie i bł. Boże dla Julii Anny Kozłowski z okazji pierwszych urodzin oraz o opiekę
Bożą dla braciszka Sebastiana i rodziców z intencji dziadków; O zdrowie i Bł. Boże dla członków rodzin Sapun, Zawojski; Za wszystkich zmarłych z rodziny Saoun, Zawojski, Zujewicz z intencji Grażyny i Ryszarda
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; † Henry Wilk;
6 PM For Parishioners; † Edward Raczka req by Helen Koutnik
Monday, October 15, 2012, PONIEDZIAŁEK; St. Teresa of Jesus
7 AM Poor souls in Purgatory; † Adele Ozga
7:30 AM † Irena Urban Msza w. gregoriańska; † Stanley Cichonski 3 rocznica mierci;
Tuesday, October 16, 2012, WTOREK;
7 AM
7:30 AM † Irena Urban Msza w. gregoriańska;
Wednesday, October 17, 2012, RODA;
7 AM † Nelia Selvistre
7:30 AM † Irena Urban Msza w. gregoriańska;
Thursday, October 18, 2012, CZWARTEK; St. Luke
7 AM † Walter Nowell req by Janet Poczatek
7:30 AM Za dusze w czy ćcu cierpiące; † Irena Urban Msza w. gregoriańska;
Friday, October 19, 2012, PI TEK;
7 AM
7:30 AM † Irena Urban Msza w. gregoriańska
Saturday, October 20, 2012, SOBOTA;
8AM † Irena Urban Msza w. gregoriańska;
Sunday, October 21, 2012, 29th Sunday in Ordinary Time / XXIX Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian;
9:00 AM For parishioners;
10:30 AM † Irena Urban Msza w. gregoriańska;
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; † Edward Raczka req by Kazimiera Bober
6 PM For Parishioners;

October 14th, 2012: 28th Sunday in Ordinary Time
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SUNDAY REFLECTION
Not long ago a group of professors at Boston College studied people in America who are
“super-rich,” who have $25 million or more. There are approximately 115,000 of them.
Some were born into wealth, others made their wealth, while a few fell into sudden riches. You might think that having no money worries would simply make life a breeze, but
you would be mistaken. Surprisingly, those who participated in the study revealed that
wealth affects every aspect of their lives, and not always for the good. Marriage and
friendship can be difficult (“Do they love me or love my money?”). Rich parents worry
that their children will do nothing worthwhile with their lives. In ancient times the Jews
believed that wealth was a sign of divine favor. To the early descendants of Abraham, wealth meant owning large flocks of sheep, goats, and cattle. By the time Jesus encountered
the rich young man in today’s Gospel, people acquired wealth by farming the land and
through trade. Jesus challenged the man to give away his possessions—to free himself of
the burden of wealth that was keeping him from the fullest possible life with God. Wealth
in itself is not evil, but evil can result if we come to feel owned by our possessions. Modern Jewish teaching is not far from our own Christian understanding of wealth. The
things of this world are important, but temporary. Wealth, whether in the form of skills,
time, or money, is not an end but a means: a means
to create a home; raise children; provide hospitality; to give time, attention, love, charity, and money; and to share with church and community for
the well-being of all. Jesus promises that the one
who gives up any possessions for his sake will be
saved.

Page 4

ST. HELEN PARISH

All Souls Day

PRAYER OF THE WEEK
May your grace, O Lord, we pray,
at all times go before us and follow after
and make us always determined
to carry out good works.
Through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
one God, for ever and ever.
Reflection question:
What good works do I intend to carry out
this week?

All Souls Day is on Friday, November 2nd.
The Church prompts us to remember our loved
ones by offering the Holy Eucharist in remembrances for them, or say a prayer or light a candle in their memory. You can write names of
your deceased loved ones on a special envelop
provided in your parishioner package or by the
ushers today. Please, return the envelope with
names written to the collection basket or to the
parish office no later than before All Souls day.

Thank You for your participation in our October Food
Drive and for your generous
donations of many non perishable items. All we have
collected we passed to St.
Mark Food Pantry.
Those of you who are in need of food you can get
help at St. Mark Parish on Tuesday and Friday from
10a.m. until 12 noon. St. Mark is located at 1048 N.
Campbell Ave.; phone (773) 342 1516

October 14th, 2012: 28th Sunday in Ordinary Time

PLEASE PRAY FOR OUR MILITARY
MEN AND WOMEN
ON A DAILY BASIS FOR THEIR
SAFE RETURN.

Lieutenant Mark Krozel
Corporal Dane Me am
Airman Jus n Smith
Airman Jason Steven Foster
Lt. Col. Bruce Vitor
Lt. Col. Mark Blanek
Tripp Smith
Nicholas Bakulinski
If anyone from your family is currently serving in armed
forces, either here or abroad, please let us know so we can
keep them in our prayers.
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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
• Email no ﬁca on of contribu ons and payments
• Never miss another Sunday Contribu on when you
are out of town
• You can log on from anywhere
there is internet access
• Free app for Android phone!
• Secure and ﬂexible

HUMOR / STORY
♦ Here is an explanation of the school homework policy for the average student. Students should not spend more than ninety minutes per night. This time should be budgeted in the following manner if the student
desires to achieve moderate to good grades
in his/her classes.
15 minutes looking for assignment.
11 minutes calling a friend for the assignment.
23 minutes explaining why the teacher is
mean and just does not like children.
8 minutes in the bathroom.
10 minutes getting a snack.

7 minutes checking the TV Guide.
6 minutes telling parents that the teacher
never explained the assignment.
10 minutes sitting at the kitchen table waiting for Mom or Dad to do the assignment.
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Please remember your loved ones both living and deceased by offering Holy Masses
for their Intentions.
We welcome in our Catholic community:

* *

*

Witamy nowoochrzczonego w naszej
wspólnocie parafialnej:

Pamiętajmy o naszych bliskich
żyj cych i zmarłych przez ofiarę Mszy w.
w ich intencjach.

Oliver Steven Wijas

Leona Galan
Alfreda Musiak
Evelyn Sroka

EILEEN DZIADYK
MAY SHE REST IN PEACE

We would like to continue to pray for our sick parishioners and also keep in touch with them.
We ask you to help us to update our list by calling the
parish office with the name of a loved one.

NIECH ODPOCZYWA
W POKOJU WIECZNYM

Aby dodać imię chorego, prosimy o kontakt
z biurem parafialnym.

READINGS FOR THE WEEK OF
October 14, 2012

* * *
CZYTANIA NA NADCHODZ CY TYDZIE

Monday/Poniedziałek: Gal 4:22-24, 26-27, 31 — 5:1; Lk
11:29-32

Come and join us for Bingo Night
at St. Helen School
every Friday @ 7 PM in the School Hall
(decent seats are better found by 6:30 PM).
In correspondence with the City of Chicago
Anti-Smoking Ordinance
we offer you NO smoking - Fresh Air facility!
Small book (18 cards) $15; Big book (36 cards) $22
You must be 18 years old or older.
Come on down and have some fun at Bingo.

Tuesday/Wtorek: Gal 5:1-6; Lk 11:37-41
Wednesday/ roda: Gal 5:18-25; Lk 11:42-46
Thursday/Czwartek: 2 Tm 4:10-17b; Lk 10:1-9
Friday/Pi tek: Eph 1:11-14; Lk 12:1-7
Saturday/Sobota: Eph 1:15-23; Lk 12:8-12
Sunday/Niedziela: Is 53:10-11; Ps 33; Heb 4:14-16;
Mk 10:35-45 [42-45]

October 14th, 2012: 28th Sunday in Ordinary Time
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On this meter we mark down the progress
of our fundraising for a development of the
Convent space.

***
Na tym mierniku zaznaczamy, jak rosną
nasze fundusze na wykończenie przestrzeni
po Klasztorze.

Our church is participating in The Baby Bottle Project benefiting The Women’s Centers of
Greater Chicagoland. This non-profit organization directly assists mothers and families
experiencing crisis pregnancies by offering emotional, financial, material, and spiritual
support through counseling, clothing & monetary provisions, prayer, and other aid. Each
year the three locations together have over 5,000 appointments with expecting mothers.
By God’s Grace, The Women’s Centers have saved over 33,000 babies—and their
mothers—from abortion since opening in 1984.
Please take a Baby Bottle home with you today, fill it with your spare change, and return it
the weekend of October 28, 2012.
This is a simple, but crucial fundraising effort for The Women’s Centers. Thank you for helping defend life, and remember to keep all pro-life undertakings in your prayers.

Zapraszamy wszystkich paraﬁan do współudziału w akcji zbierania funduszy dla Centrum Kobiet.
Centrum Kobiet (The Women’s Center) jest organizacją, która pomaga kobietom w ciąży, będącym
w trudnej sytuacji ﬁnansowej. Centrum Kobiet służy doradą, pomocą i modlitwą. Przeciętnie w cią‐
gu roku, otrzymuje pomoc ponad pięć tysięcy kobiet. Zbiórka ta pomaga w zakupie niezbędnych
rzeczy dla małego dziecka jak: mleko, pieluchy, krzesełka do samochodu, wózki itp. Codziennie od‐
prawiana jest Msza Św. o godz. 12:00 w południe oraz odmawiany jest Różaniec i Koronka do Miło‐
sierdzia Bożego w intencji wszystkich kobiet będących w ciąży. Prosimy o zwrot buteleczek w nie‐
dzielę 28 października.
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ

October 7, 2012
7 :30
a.m.

9:00 a.m

10:30
a.m.

12:30
p.m.

6 p.m.

Other

TOTAL

Weekly
budget

Under
budget

Total collection /
Zebrana suma

$218

$814

$691

$328

$117

$-

$2,168

$4, 319

$2.151

School Support

$61

$197

$288

$110

$58.70

-

714.70

-

-

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 równowarto ć
jednej godziny Twojej tygodniowej pracy.

Bóg zapłać wszystkim Paraﬁanom
i Oﬁarodawcom za Wasze wsparcie.

Baptism

Sakrament Chrztu Św.

All arrangements should be made at least two weeks in advance by calling the parish office.

Chrzty prosimy zgłaszać dwa tygodnie przed planowaną datą
chrztu. Wymagane dokumenty to wiadectwo urodzenia dziecka
oraz wypełnienie formularza, który dostępny jest w biurze parafialnym.

Weddings

Sakrament Małżeństwa

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

REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH
FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII W. HELENY
CHECK ONE:
__ New Registra on
__ Change of address
__ Moving out of parish
__ Want Envelopes
ZAZNACZ JEDNO:
__ Nowo Zarejestrowany
__ Zmiana Adresu
__ Wyprowadzka z Paraﬁi
__ Proszę o Koperty

__________________________________________________________________________
First & Last Name / Imię i Nazwisko
__________________________________________________________________________
Address / Adres
__________________________________________________________________________
City / Miasto

Zip Code / Kod Pocztowy

__________________________________________________________________________
Phone / Telefon

Please drop Membership Form into the offertory basket or mail to Rectory.
Proszę wrzucić tą formę do koszyka na tacę lub przesłać na Plebanie.

October 14th, 2012: 28th Sunday in Ordinary Time
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REFLEKSJA NIEDZIELNA
Nikogo to nie dziwi, że po dziewięciu miesi cach dziecko porzuca łono matki. Gdyby pozostało jeszcze na
dziesi ty miesi c, obumarłoby i zapewne matka też umarłaby w bólach. Nikogo nie dziwi także to, że w
chwili zawarcia małżeństwa porzuca się własn rodzinę, by założyć now . Gdy syn nie przestaje być synem dla mamusi, a jednocze nie sam staje się już mężem i ojcem, to wszyscy wiedz , czym to grozi. Scenariusze rozwodowe s podobne. Dlaczego więc miałoby nas dziwić, że potrzeba porzucić ten wiat, by wybrać nowy? Ten wiat jest łonem dla ludzkiej duszy, i pewnego dnia usłyszmy od Jezusa takie same słowa
jak ów bogaty młodzieniec.
Był moralnie szlachetny, ale zabrakło mu m dro ci i odwagi w przyjęciu ciosu miecza słowa Bożego, który
odcina nas od pępowiny wi ż cej ze wiatem. wiat jest dla nas rodowiskiem dojrzewania do wieczno ci,
ale nie celem! Piotr, człowiek jak najbardziej osadzony w realiach tego wiata, mówi, że porzucił wszystko
dla Jezusa. Porzucić, nie znaczy nie posiadać już żadnego kontaktu. Dziecko, wychodz c z łona matki, zostaje od niej odcięte, ale przecież nie oznacza to braku kontaktu z matk . Można nawet powiedzieć, że po
narodzinach jego kontakt z matk jest doskonalszy.
Podobnie o wiele doskonalsze relacje wi ż nas ze wiatem, gdy go porzucamy w sensie ewangelicznym.
Otrzymujemy stokroć lepsz relację do ludzi i do rzeczy, do uczuć, do własnej woli, a wreszcie do samego
Boga. Porzucenie jest uwolnieniem się od zależno ci, rozwi zaniem emocjonalnej symbiozy, dowodem
wolno ci, wyniesieniem ponad to, co wcze niej dla nas było dominuj ce, jest więc drog uwznio lenia
ludzkiej natury. Bogaty młodzieniec nie zauważył, że lęk przed porzuceniem czegokolwiek doprowadził go
do tego, że odszedł smutny, porzucaj c Boga. Zapewne nigdy już nie odzyskał rado ci i szczę cia. Porzucił
Boga, nie potrafi c porzucić tego, co ubóstwiał. Dopóki nie spotkał Jezusa, nawet nie był wiadomy, że
jest w jego wnętrzu smutek istnienia. Wszelkie dobro, którego nie potrafimy się wyrzec, zatrzymuje nas w
rozwoju, czyni nas zło liwymi i zasmuconymi bankrutami istnienia.
Chwila, w której nie zajmujesz się Bogiem, jest już chwil , w której zajmuje się tob szatan. Rada Jezusa,
aby porzucić wszystko dla Niego, zawsze będzie niezrozumiała dla tych, którzy nie chc porzucić niczego.
Będzie zawsze zrozumiała dla tych, którzy chc co porzucić. Bóg jest absurdalny dla głupców i niezrozumiały dla tych, którym m dro ć pomyliła się z przebiegło ci . Pocz wszy
od Ewagriusza z Pontu, każdy spowiednik maj cy wgl d w ludzkie sumienia
wie, że niezdolno ć do wyrzeczenia, czyli chciwo ć, jest też niezdolno ci
do przebaczania i do przyjmowania przebaczenia Bożego. Być może dlatego w greckim języku owo opuszczenie AFIMI, o którym mówił w. Piotr, jest
tym samym słowem, które oznacza też przebaczenie, czyli puszczenie w niepamięć krzywdy. Cóż może być bardziej smutnego niż człowiek, który trzyma się wszystkiego oprócz Boga?
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ROK MSZY ŚWIĘTEJ

Dzie Zaduszny - Wypominki
Zbliża się Dzień Zaduszny, dzień pamięci o naszych zmarłych, który w tym roku przypada w pi tek, 2-go listopada. Pamiętajmy o naszych drogich zmarłych, ofiaruj c za nich Msze w., składaj c na wypominki, czy zapalaj c wiece ku Ich
pamięci. Tradycyjne wypominki będ czytane w
Dzień Zaduszny oraz przez cały miesi c listopad
przed każd polsk Msza w. Prosimy o wypisywanie imion Waszych drogich zmarłych na specjalnie przygotowanych kartkach z kopertami,
które rozdaj dzi
marszałkowie. Wypominki
można składać do Dnia Zadusznego.

Koncert
Szukam Was
Testament Bł. Jana Pawła II
Sobota, 20 pa dziernik
Godzina 7:30 p.m.
Parafia w. Ferdynanda

Niedziela, 21 pa dziernik
Godzina 6 p.m.
Misja Ojców Cystersów
Bilety $40 od osoby do nabycia w parafii w. Trójcy,
w. Jacka, Ferdynanda, Konstancji, księgarni ródło

October 14th, 2012: 28th Sunday in Ordinary Time

Z prasy katolickiej...
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Tajemnica wi to ci w. Faustyny

U Heleny Kowalskiej, pó niejszej siostry Faustyny, już od siódmego roku życia dostrzegamy wielk fascynację tajemnic Eucharystii. W swoim Dzienniczku mistyczka napisała: Od najmłodszych lat poci gn ł mnie ku Sobie Pan Jezus w Naj więtszym Sakramencie (Dz. 1404).
Od tego wydarzenia jej miło ć do Chrystusa obecnego w Eucharystii systematycznie się pogłębiała i rozwijała. Tu mistyczka znajdowała ródło siły do realizowania swojego życiowego posłannictwa i d żenia do więto ci: Tu jest cała tajemnica mojej więtoci (...) najgłębsza, ale i najserdeczniejsza - to Ty sam pod postaci Chleba, kiedy przychodzisz do mojego serca (Dz. 1489).
Eucharystia stanowiła rzeczywiste centrum, wokół którego skupiało się życie duchowe więtej Faustyny. W swoich notatkach pisze, że każd woln chwilę spędza u stóp Boga utajonego: On jest moim Mistrzem, o wszystko się Go pytam, o wszystkim Mu mówię, tu czerpię siłę i wiatło, tu uczę się wszystkiego, tu mi przychodz wiatła jak postępować z bli nimi (Dz. 704). Chrystus poci gał swoj oblubienicę miło ci do szczególnej blisko ci ze sob . Ona za czuła, że Jezus jest przy niej, nieustannie jej towarzyszy i kieruje jej życiem, dlatego też niczego nie musiała się lękać (por. Dz. 788).
Jezus pozwolił mi wej ć do Wieczernika
Tajemnicę Eucharystii siostra Faustyna odczytuje i przedstawia w szerokiej perspektywie teologicznej. Nie ogranicza się tylko do
ukazania istotnego znaczenia Sakramentu Ołtarza dla jej wewnętrznego życia, lecz ujmuje go jako rzeczywisto ć, w której dokonuje się dramat Odkupienia. W takim też kontek cie należy rozpatrywać zawarte w Dzienniczku wypowiedzi dotycz ce ustanowienia tego Sakramentu.
Najpełniejsze i cało ciowe poznanie ustanowienia i istoty Eucharystii mistyczka otrzymała w czasie czwartkowej Godziny więtej.
Po tym do wiadczeniu autorka Dzienniczka napisała: W tej godzinie modlitwy, Jezus pozwolił mi wej ć do Wieczernika (...) Przez
całe życie nie miałam tak głębokiego poznania tej tajemnicy, jako w tej godzinie adoracji. O, jak gor co pragnę, aby cały wiat
poznał tę niezgłębion tajemnicę (Dz. 684). Relacja Sekretarki Bożego Miłosierdzia dotycz ca Wieczernika ma więc istotne znaczenie dla jej rozumienia Eucharystii i z tego też tytułu zasługuje na szczególn uwagę.
Na podstawie opisu zawartego w Dzienniczku możemy wnioskować, że siostra Faustyna podczas wizji uczestniczyła w całej
Ostatniej Wieczerzy. Potwierdza to kolejna wizja, w której mistyczka stwierdza, że ujrzała Wieczernik, a w nim Jezusa z Apostołami. Zaznacza też, że w trakcie tego do wiadczenia widziała ustanowienie Naj więtszego Sakramentu (Dz. 757). W swoich notatkach nie przedstawia jednak wszystkich etapów tego wydarzenia, lecz koncentruje się tylko na tych elementach, które w jej rozumieniu były najważniejsze, czym się najgłębiej przejęła. C.d.n

HUMOR
♦ W rodzinnej parafii jednego z błogosławionych męczenników ksi dz proboszcz zapowiada w ogłoszeniach:
- Od wczoraj, w bocznej kaplicy wisi nasz nowy Błogosławiony.
♦Chłopiec wyznaje na pierwszej spowiedzi:
- Poż dałem żony bli niego swego.
Kapłanowi aż głos odebrało:
- W tym wieku?!
- Tak - wyja nia penitent - bo robi lepsze nale niki niż
mama.
♦ Student przychodzi do sali egzaminacyjnej. Profesor

trzyma w ręku trzy kartki z zestawami pytań i każe zdaj cemu wylosować jedn .
Student bierze kartkę, ale po przeczytaniu prosi o pozwolenie na kolejne losowanie. Profesor zgodził się. Następny zestaw pytań także nie odpowiadał studentowi,
więc prosi profesora o kolejne losowanie. Profesor na
to:
- Id już. Dostajesz tróję.
Zadowolony student wychodzi z sali, a asystent profesora pyta:
- Dlaczego ten student dostał tróję, przecież nie odpowiedział na żadne pytanie?!
- Ale co wiedział, bo szukał! - odpowiada profesor.

