14th Sunday in Ordinary Time,
July 7, 2013

XIV Niedziela Zwykła,
7 lipiec, 2013

WELCOME OUR NEW PASTOR

2315 W. Augusta Blvd.
Chicago, IL 60622
Phone (773) 235-3575
Fax (773) 235-3810
sthelen@archchicago.org
www.sthelenparish.net

WITAMY NOWEGO
KSI DZA PROBOSZCZA
Schedule of Services
Plan Posługi Duszpasterskiej

Rev. Franciszek Florczyk, Pastor
Kathy Fisher, Finance Council Chairperson
Katie Rholl, Director of Music
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 ŚWI 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 piątku)
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, July 7, 2013, 14th Sunday in Ordinary Time / XIV Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian;
9:00 AM For parishioners; † Stephanie Jachim req by Bernice Jachim
10:30 AM Za Parafian;
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church;
6 PM
Monday, July 8, 2013, PONIEDZIAŁEK;
7 AM Poor souls in Purgatory;
7:30 AM
Tuesday, July 9, 2013, WTOREK;
7 AM † Ben & Stephanie Bartosik; Pierre & Margo Pactanac wedding anniversary
7:30 AM
Wednesday, July 10, 2013, RODA;
7 AM † Sr. Rosaline Widak death anniversary
7:30 AM
Thursday, July 11, 2013, CZWARTEK;
7 AM † Edward Dziaduch; † Chester Dziaduch; † Lottie Barr
7:30 AM
Friday, July 12, 2013, PI TEK;
7 AM
7:30 AM
Saturday, July 13, 2013, SOBOTA; St. Henry
8 AM
Sunday, July 14, 2013, 15th Sunday in Ordinary Time / XV Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian;
9:00 AM For parishioners; † Adeline & William J. Kenar; † Shirley Kenar; For Holy Name Family Club
members both living and deceased;
10:30 AM Za Parafian; † Józef, Jerzy Krzyworzeka; † Michalina, Eugeniusz Mędrecki; O bł. Boże dla
mamy Kazimiery; Za członków Klubu Złotego Wieku tak żyjących jak i zmarłych
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; † Catherine Krystyn
6 PM
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Welcome to St. Helen Family
Dear St. Helen Family,
Welcome All of You! Praised be Jesus Christ…
I am so grateful to God for the privilege to be appointed by Cardinal Francis George as your new Pastor,
but also your brother in faith.
I would like to thank Fr. Waldemar Stawiarski for his dedication and hard work here prior to my appointment. I wish him the best as he embarks on his new assignment as Pastor of St. Cyril & Methodius in
Lemont.
It is with great joy and anticipation that I begin here in this year of celebration of the 100th Anniversary of
St. Helen Parish. I am honored to celebrate this special occasion with you and your families who have celebrated many sacred moments of your lives here.
I look forward to personally meeting all of you and continually working to serve the needs of St. Helen
Parish and School with God’s guidance. I am blessed to have this opportunity and anticipate a great start
with such a beautiful, historical Parish as we journey in our faith.
In today’s gospel and readings, we hear God promises to bring His reign into our World and He has done
so. We here at St. Helen’s are part of the Kingdom of God on Earth, and we have the opportunity and the
obligation, as His children to be witnesses of our faith to the whole world. What an honor!
So as we continue in our celebration of Mass, let us give thanks to God for bringing His Son into our
World. We thank God that we are able to receive the precious Body and Blood of Christ, that richly feeds
our souls and leads us to eternal salvation.
I promise to remember you and your families in my daily prayers and ask that you remember me in your
prayers.
May God Bless You All!

Your brother in Christ,

Fr. Frank Florczyk
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ST. HELEN PARISH

Summer Mission Appeal
Next weekend we will host Fr. Fr. Andrew Moses in
our parish who will preach during all masses.
The country of Papua New Guinea is a cluster of islands located south of the equator to the north of Australia and to the east of Indonesia. The Diocese of
Daru-Kiunga is one of the 18 Catholic dioceses in this
country and covers the entire state of Western Province. The geography of this massive area of approximately 42,000 sq. miles is most challenging: swamps,
lakes, rivers and mountains most of which are dense
tropical forests cover the area. As the country is close
to the equator it is very hot and humid throughout the
year.
The church began its work in the remote villages by
establishing schools and primary health clinics which
have brought considerable improvement in the quality
of life of the people. To this day it is the diocese that
provides basic health and educational needs of the people, in the absence of such services from the government.

Save the date
Cenntenial Celebrations
October 6th, 2013
12 noon - Mass with Francis Cardinal George
3 p.m. - Banquet at White Eagle Banquet Hall in
Niles

St. Helen Parish is celebrating its 100th anniversary this year. We are putting together a
100th Anniversary Book and need your help. If
you have any pictures of events that took place
in our church, (could be your wedding, child’s
baptism, communion, confirmation or any other
of our parish events) please send us a copy in an
email to sthelenanniversary@yahoo.com. If you
cannot email them to us please, send a copy to
the Rectory no later that July 12th.

A very vibrant and energetic Church has emerged here
over the past 40 years due to the hard work of the innumerable missionaries, some of whom have given
their entire working years in the service of these simple, yet happy and welcoming people. Having emerged
in the post Vatican period, the diocese promotes the
Spirituality of Communion among all its faithful thus
involving them in the decision making from the grass
roots level.
One of the main challenges before the diocese is to
raise enough funds to continue all these services in the
formation of faith as well as other humanitarian and
developmental activities. It is with the help of Catholics from Canada, the United States and Germany that
the diocese has been able to accomplish so much over
these years.
Through the mission appeal during the weekend of
July 13-14, 2013 we invite the parishioners of St. Helen Parish, Chicago, IL to join us in bringing the message of Jesus to the people of Western Province in Papua New Guinea.
Please visit us at: missionfrontier.org
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For the occasion of 100th Anniversary, we are putting together the Anniversary Ad Book. We invite you to participate
by placing your advertisement or dedication. An Ad Book Form is below. Please, return your ad book requests to our
Parish office by Friday, July 12th, 2013.

Z tej okazji naszego stulecia parafii przygotowujemy Jubileuszową Ksi g Pamiątkową tzw. „Anniversary
Ad Book”, w której mo na zamawiać swoje dedykacje. Specjalna forma zamówienia jest poni ej, któr po
wypełnieniu proszę odesłać do biura parafialnego do pi tku, 12 lipca 2013 roku.

St. Helen Ad Purchase Form
Please fill out the following information completely. (PRINT) /
Proszę wypełnić poni sz formę drukowanymi literami.
Contact Name: _________________________________________________________________
Address, City, State & Zip: ________________________________________________________
Telephone: ________________________________

Email: _______________________

Please check the appropriate space that describes the ad submitted
Prosimy zaznaczyć wybrany format zamówienia
DESCRIPTION / Opis
PRICE / Cena
SPECS / Wymiary
________Gold Page (Złota strona)
$500.00
8.5”x 11”
________Silver Page (Srebrna strona)
$250.00
8.5”x 11”
________Full Page Black & White
$100.00
8.5”x 11”
(Cała strona czarno biała)
________Half Page B&W (Połowa Strony)
$50.00
8.5”x5.5”
________Quarter Page B&W
$25.00
5.5”x 4”
(Ćwierć strony)
________Patron (Patron)
$15.00
Name Listing (Imię, Nazwisko)
Place Your Ad/Greeting Here / Poni ej proszę zamie cić tekst, który zostanie zamieszczony w Ad Book:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
TOTAL AMOUNT ENCLOSED / Zał czona kwota $ ____________________
Submit ad purchase form and your payment to: (Prosimy o przesłanie zamówienia i płatno ci na adres:)
St. Helen Church
Anniversary Banquet
2315 W. Augusta Blvd.
Chicago, IL 60622
Or
You can e-mail photo ready ad to: sthelenanniversary@yahoo.com
Ad will not be processed for submission until full payment has been received.
All ads MUST BE RECEIVED no later than Friday, July 12, 2013.

July 7, 2013: 14th Sunday in Ordinary Time

Page 6

In celebrating our jubilee year - the 100th Anniversary of St. Helen Parish, we would like to invite all our
parishioners and friends in building "The Jubilee Thanksgiving Tree". You will find this symbolic tree
with its leaves in the main vestibule of the church. There is a leaf for each one of us, our family and friends
that have built the St. Helen Parish community throughout the years. May your offering be in gratitude
for His church and blessings. Below you will find the form with details. Please, help with our thanksgiving tree.

Prze ywaj c rok jubileuszowy 100-lecia powstania naszej parafii pragniemy zaprosić wszystkich do budowania „Jubileuszowego Drzewa Wdzięczno ci”. W głównym przedsionku ko cioła w centralnym miejscu
zawisło symboliczne drzewo z listkami, na których jest miejsce dla ka dego z nas i naszych znajomych, którzy przez lata tworzyli t wspólnotę. W ten sposób mo emy pozostawić po sobie trwał pamięć dla przyszłych pokoleń. Nasz dar zło ony przy tej okazji niech będzie wyrazem naszej wdzięczno ci i pomoc dla
ko cioła w. Heleny. Poni ej znajduje się specjalna forma zamówienia i szczegóły z tym zwi zane. Zapraszamy, poł czmy się we wdzięczno ci.

Jubilee Tree Order Form/ Drzewo Jubileuszowe ‐ Forma zamówienia
Leaves / Liście:

_____gold / kolor złoty ‐$450_____silver / srebrny $350____ bronze / brązowy $250
Stones/Acorns / Kamienie / Żołędzie:
_______Small / małe $500________Medium / średnie $750________Large / duże $1,000
Name / Imię i Nazwisko _________________________________________________________
Address / Adres _________________________________________________________
City, State, Zip__________________________________Phone / Telefon _______________________
Please engrave the following inscrip on (leaves maximum 20 characters per line; stones/ acorns 22
characters per line):
Treść do wygrawerowania (na liściach maksymalna ilość znaków to 20; kamienie / żołędzie maksymalna
ilość znaków to 22):
Line 1______________________________________________________________________________________
Line 2________________________________________________________
Line 3________________________________________________________
Line 4________________________________________________________

Enclosed is my check for $___________________ payable to: St. Helen Church
Please, return the form to the Parish oﬃce / Prosimy o zwrócenie formy do biura paraﬁalnego
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ST. HELEN PARISH

Parking Fundraising Meter
Fundusz na dług za parking

Each month St. Helen Church is hosting a “50/50” raffle fundraiser in support of our parish. Each raffle ticket
costs only $2 and secures you the
chance of winning half the pot. Buying more than one
raffle ticket will increase your chances of splitting the pot
evenly between YOU, the winner, and St. Helen Church
to pay the parking debt. Tickets are available at the door
after each Mass or at the parish office. Please, put down
your name and your phone number at the back of your
ticket and return it in. You do not need to be present in
order to win.

Co miesi c w naszej parafii odbywa się loteria“50/50”.
Przez cały miesi c sprzedajemy kupony w cenie $2 za
sztukę. Nagrod będzie połowa pieniędzy zgromadzonych
ze sprzedanych kuponów. Kupony dostępne s po ka dej
Mszy więtej lub w biurze parafialnym. Prosimy o wpisanie na jednej czę ci biletu swojego nazwiska i numeru
telefonu, aby my mogli skontaktować się ze zwycięzc .
Nie trzeba być obecnym na losowaniu, aby wygrać.
Wszelki dochód zasili fundusz pokrycia kosztów budowy
nowego parkingu.

New church Marquee Meter
Fundusz na nową tablic informacyjną

Miscellaneous

♦ I’m looking for a job as caregiver come and
go or weekends. Agata (773) 386 8105
♦ I’m looking for a job as a caregiver or
babysitter for summer months July-September.
Irene (312) 420 7037

Casimir Pawlik, Zofia Sidzina,
Danuta Danska,
Josephine Majka,
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.

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

WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ

June 30, 2013
Due to early bulletin printing schedule the last weekend collection
will be printed in the next bulletin.
W zwi zku z wcze niejsz dat oddania biuletynu do druku, wysoko ć składek
z ubiegłej niedzieli będzie podana w biuletynie za tydzień.

From June through August our parish office will be closed on Mondays.
W czasie miesięcy wakacyjnych tj. od czerwca do sierpnia, biuro parafialne będzie
nieczynne w poniedziałki.

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 you wish. Arrangements should be
made by calling the parish office.

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

REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH
FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII W. HELENY
CHECK ONE / Zaznacz jedno:
__ New Registra on /
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

Please drop Membership Form into the offertory basket or mail to Rectory.
Proszę wrzucić tą formę do koszyka na tacę lub przesłać na Plebanie.
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Z biurka Ksi dza Proboszcza
Serdecznie Witam całą Wspólnot Parafii Świ tej Heleny!
Droga Rodzino więtej Heleny,
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus ...
Jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu za mianowanie mnie przez Księdza Kardynała Francis George Waszym proboszczem i duszpasterzem.
Chciałbym podziękować Ks. Waldemarowi Stawiarskiemu za Jego po więcenie i cię k pracę tutaj, przed
moim posłaniem mnie do Was. yczę Mu Bo ego Błogosławieństwa i obfitych łask na Jego now misję,
jako proboszcza Parafii więtych Cyryla i Metodego w Lemont.
Z wielk rado ci i oczekiwaniem przychodzę do Was, w Roku Wiary i obchodów 100-tnej rocznicy Parafii
więtej Heleny. Jestem zaszczycony, e mogę uczcić tę szczególn Uroczysto ć z Wami i Waszymi rodzinami, które prze ywały wiele więtych chwil swojego ycia tutaj.
Pragnę spotkać się z ka dym z Was osobi cie i słu yć Wam jak najlepiej, zgodnie z wol Bo . Jestem
szczę liwy, e mam mo liwo ć uczestniczyć w naszej pielgrzymce wiary w tak pięknej i historycznej parafii.
W dzisiejszej Ewangelii i czytaniach słyszymy, e Bóg obiecuje przynie ć Jego panowanie w naszym wiecie i tak uczynił. My, tutaj, jako wspólnota Parafii w. Heleny jeste my czę ci Królestwa Bo ego na Ziemi, gdzie mamy mo liwo ć i obowi zek, jako Jego dzieci, aby być wiadkami wiary dla całego wiata. Có
to za zaszczyt!
Uczestnicz c we Mszy więtej, dziękujmy Bogu za zesłanie Jego Syna do naszego wiata. B d my wdzięczni Bogu, e mo emy stale otrzymywać Naj więtsze Ciało i Krew Chrystusa, którym obficie karmi nasze dusze i prowadzi nas do wiecznego zbawienia.
Obiecuję pamiętać o Was i Waszych rodzinach w moich codziennych modlitwach oraz proszę, aby cie pamiętali o mnie w Waszych modlitwach.
Niech Bóg Błogosławi Was Wszystkich!

Wasz brat w Chrystusie,

Ks. Franciszek Florczyk
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ST. HELEN PARISH

Apel Misyjny
W następny weekend w naszej parafii będziemy
go cić Ks. Andrew Moses który będzie wygłaszał
kazania na wszystkich Mszach w.
Kraj Papua Nowa Gwinea znajduje się na południu od równika , na północ od Australii a na
wschód od Indonezji. Diecezja Daru-Kinga jest
jedn z 18 katolickich diecezji w tym państwie i
pokrywa cał Zachodni Prowincję. Jest to
ogromny teren o wielko ci 42,000 mil kwadratowych z wieloma wyzwaniami jak jeziora, bagna,
rzeki i góry gdzie większo ć z nich pokryte s
przez lasy tropikalne. Poniewa kraj ten jest blisko równika jest bardzo gor cy i wilgotny poprzez
cały rok.
Ko ciół zacz ł swoj pracę w wioskach poprzez
zakładanie szkół i udzielanie podstawowej pomocy medycznej co przyniosło znaczn poprawę ycia ludzi. Do dzisiejszego dnia diecezja ta dostarcza podstawowej pomocy medycznej i edukacji,
zwłaszcza e nie jest ona dostarczana przez rz d.

Zarezerwuj Dat
6 październik 2013
100-lecie istnienia Parafii Św. Heleny
12 w południe - Msza w. z Kardynałem
3 p.m. - Bankiet w sali bankietowej White Eagle
w Niles

W tym roku Parafia w. Heleny obchodzi stulecie swojego istnienia. Z tej okazji przygotowujemy Jubileuszow Ksi kę Pami tkow . Je eli
ktokolwiek posiada zdjęcia pami tkowe z uroczysto ci które miały miejsce na helenowie czy to
komunia, chrzest, lub, bierzmowanie a chciałby
się nimi podzielić prosimy o przesłanie kopii na
email: sthelenanniversary@yahoo.com lub zrobienie kopii i dostarczenia do biura parafialnego
nie pó niej ni 12 lipca.

Przez ostatnie 40 lat Ko ciół stał się tutaj bardzo
obecny i ywy dzięki cię kiej pracy niezliczonej
liczby misjonarzy, a niektórzy z nich oddali tej
pracy całe swoje ycie .
Jednym z największych wyzwań dla diecezji jest
zgromadzenie wystarczaj cych funduszy aby nadal kontynuować swoja pracę i dostarczać wspomnian opiekę jak równie szerzyć wiarę po ród
tamtejszej ludno ci. Dzięki pomocy katolików z
Kanady, USA, i Niemczech diecezja była w stanie
osi gn ć tak wiele.
Poprzez coroczny Apel Misyjny który będzie miał
miejsce w następn niedzielę 14 lipca zapraszamy
parafian aby doł czyli do nas w szerzeniu Słowa
Bo ego po ród ludzi Wschodniej Prowincji w Papua Nowa Gwinea.

Po więcej informacji odwiedzić stronę internetow : missionfrontier.org
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Świ ty tego tygodnia…
w. Henryk, syn księcia bawarskiego Henryka Kłótliwego, urodził się 6 maja 973 r. Jego wychowawc był
w. Wolfgang, biskup Ratyzbony (Regensburga). Siostra w. Henryka, Gisela, wyszła za w. Stefana, króla
Węgier.
Po mierci ojca w 995 r. obj ł rz dy w Bawarii, a po mierci cesarza Ottona III został wybrany królem Niemiec (1002). Na jego wybór wpłyn ł w. Willigis, metropolita Moguncji. 8 wrze nia 1002 r. został koronowany w Akwizgranie wraz ze swoj mał onk , w. Kunegund . Po odniesionym zwycięstwie nad królem Arduinem z Pawii (15 maja 1004 r.) został tak e królem Włoch.
W wojnie z Bolesławem Chrobrym zł czył się przymierzem z pogańskimi Lutykami i Redarami. Wojna toczyła
się o przył czenie Słowian Nadodrzańskich do Polski albo do Niemiec. Długotrwała wojna zakończona została pokojem w Budziszynie, na mocy którego czę ć plemion słowiańskich została przy Polsce, inne przy Niemczech (1018). W roku 1004 Henryk wznowił biskupstwo w Merserburgu i utworzył nowe w Bamberdze (1007)
jako biskupstwo misyjne. Wyposa ył równie bogato katedry w Bazylei, Strasburgu i Ratyzbonie.
14 lutego 1014 roku udał się wraz ze swoj mał onk do Rzymu, gdzie w bazylice w. Piotra papie Benedykt
VIII dokonał ich uroczystej koronacji. W drodze powrotnej cesarz podniósł opactwo w Bobbio do godno ci
biskupstwa. W Weronie spotkał się ze w. Romualdem. Dbał o to, by stolice biskupie były obsadzane najgodniejszymi pasterzami. Fundował te liczne klasztory. W 1022 roku na pro bę papie a wyruszył przeciwko cesarzowi wschodniemu, który zagra ał granicznym czę ciom Włoch.
Udał się a na samo południe Italii i zawarł przymierze w tej sprawie z księciem Normanów.
Kiedy przygotowywał się po raz drugi do wyprawy wojennej do Włoch, zmarł koło Getyngi
13 lipca 1024 roku. Nie pozostawił po sobie potomka. Przypisywano to lubowi dziewictwa, jaki miał zło yć ze swoj mał onk Panu Bogu. Został pochowany w wybudowanej
przez siebie katedrze w Bambergu obok swojej ony, w. Kunegundy. Tam te głównie doznawał czci. Do chwały więtych wyniósł Henryka papie bł. Eugeniusz III w roku 1146 r.

HUMOR
♦

Przed sądem staje mężczyzna. Sędzia pyta:
- Czy to prawda, że oskarżony sprzedawał sok
pomidorowy w butelkach, twierdząc, że to eliksir
młodości?
- Tak, wysoki sadzie.
- A czy oskarżony był już wcześniej za to karany?
- Tak, w roku 1323, 1556 i 1728.

rzowi i powie mu, aby napisał ją na maszynie.

♦Do wędkarza stojącego w rzece podchodzi facet
i pyta:
- Złapał pan coś?
- 2 pstrągi, 3 lipienie, 5 kleni, 11 okoni, 2 świnki i
1 brzanę.
- I to wszystko dziś? Przecież dopiero 5.30 rano!
- Nie!! Nie dziś. Od 1978 roku.

♦ Mały mol został wysłany przez ojca na
pierwszy lot po mieszkaniu. Wraca po kilku
♦ W aptece rozlega się wybuch. Z zaplecza wy- minutach do szafy i siada na sweterku obok
chodzi aptekarz w poszarpanej koszuli i z twarzą ojca.
usmarowaną sadzą.
- I jak było?
- Proszę pana - mówi do stojącego za ladą klienta - Chyba dobrze, wszyscy klaskali.
- niech pan zaniesie tę receptę z powrotem leka-

