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Schedule of Services 
Plan Posługi Duszpasterskiej 

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.; 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. (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.; pierwszy piątek 
miesiąca 5:45 - 6:45 p.m. lub na umówienie 

Przyjacielu,  
przesiądź się wyżej 



HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE ŚW. W TYGODNIU 

 

Sunday,  September 1, 2013, 22nd Sunday in Ordinary Time / XXII Niedziela Zwykła 
7:30 AM  Za Parafian; O korzystną zmianę prawa imigracyjnego; † Mieczysław Grabiec zmarły w Polsce w tym 
tygodniu 
9:00 AM  For parishioners; † Adeline & William J. Kenar; † Shirley Kenar; God’s blessings for Casey and Dolores 
Pawlik on their 61st wedding anniversary; For Immigration Reform that will  help to heal our communities  
10:30 AM  Za Parafian; † Maria Masek 13-ta rocznica śmierci z intencji córek z rodzin; † Stefania Wójcik z inten-
cji syna; † Jan Potok z intencji syna z dziećmi, żoną i rodziną; O korzystną zmianę prawa imigracyjnego 
12:30 PM † Peggy Miller Coleman; For Immigration Reform that will  help to heal our communities  
6 PM All donors of St. Helen’s Church; For Immigration Reform that will  help to heal our communities  
 
Monday, September 2,  2013, PONIEDZIAŁEK; Memorial Day 
9 AM  Poor souls in Purgatory; O korzystną zmianę prawa imigracyjnego; For Immigration Reform that will  help 
to heal our communities  
 
Tuesday, September 3, 2013, WTOREK;  
7 AM For Immigration Reform that will  help to heal our communities  
7:30 AM O korzystną zmianę prawa imigracyjnego 
 
Wednesday,  September 4, 2013, ŚRODA;  
7 AM  For Immigration Reform that will  help to heal our communities; † Adeline & William J. Kenar;  
† Shirley Kenar 
7:30 AM O korzystną zmianę prawa imigracyjnego; † Anna Cichonski 4-ta rocznica śmierci z intencji rodziny 
 
Thursday, September 5, 2013, CZWARTEK;   
7 AM For Immigration Reform that will  help to heal our communities  
7:30 AM O korzystną zmianę prawa imigracyjnego 
 
First Friday, September 6, 2013, PIĄTEK;  
7 AM  For Immigration Reform that will  help to heal our communities; † Edward Dziaduch; † Chester Dziaduch;  
† Lottie Barr 
7:30 AM O korzystną zmianę prawa imigracyjnego 
7 PM O korzystną zmianę prawa imigracyjnego; Za ojców żyjących i zmarłych 
 
First Saturday, September 7, 2013, SOBOTA;  
8 AM O korzystną zmianę prawa imigracyjnego; Za matki żyjące i zmarłe 
  
Sunday,  September 8, 2013, 23rd Sunday in Ordinary Time / XXIII Niedziela Zwykła 
7:30 AM  Za Parafian;  
9:00 AM  For parishioners; † Jerzy Bekier birthday remembrance req by Janina & Lisa; For Holy Name Family 
Club member both living and deceased 
10:30 AM  Za Parafian; † Irena Urban 1-sza rocznica śmierci; † Stanisław Daszyński 6-ta rocznica śmierci od córki  
i syna Marka z rodzinami; Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla pewnej osoby z 
okazji urodzin; O korzystną zmianę prawa imigracyjnego 
12:30 PM For Immigration Reform that will  help to heal our communities  
6 PM All donors of St. Helen’s Church;  
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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 
 

There will be no Mass at 10:30 a.m. and 6 p.m. 

HUMOR 
 
An American visiting UK has had a little too 
much to drink one particular night. He noticed two 
larger females sitting in the corner of the pub so he 
walks over to spark up a conversation and he says, 
hello ladies, I couldn’t help but notice your ac-
cents. ……Are you both from Ireland? They sneer 
at him and the one says it’s Wales! So the man 
says my apologies. ….Are you whales from Ire-
land? 

Please pray 
 
With comprehensive immigration legislation 
now in the hands of the House of 
Representatives, we have entered truly critical 
months that could determine the future 
livelihoods of thousands of our brothers and 
sisters, including those in our parish 
communities.  
 
 40 Days of Prayer, Fasting and Action for 
Immigration Reform in Congress has begun on 
August 15th and will conclude on October 12th 
with an Archdiocesan Pilgrimage. 
 
We start special prayers in our parish today 
until September 7th. Everyday we will dedicate 
Holy Mass and Rosary to the Immigration 
Reform,  on September 6th during  Eucharistic 
Adoration we will pray for Immigration reform. 
Also, on September 6th we invite people to fast 
for 8 hours in that intention.  

EUCHARISTIC ADORATION 
 

COME TO ADORE JESUS  

IN THE BLESSED SACRAMENT  

THIS FIRST FRIDAY,  

SEPTEMBER 6TH, 

FROM 5:30 AM UNTIL 7 PM.  

AT THE CHURCH. 
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Saint Helen 100th Anniversary Prayer 
 
Father, we thank you for the abundant blessings that you have  
bestowed upon the Saint Helen Parish Family for the past 100 years. 
 

We are grateful to the people who had a faith filled vision 
in founding our parish.  We recall the special moments in our lives  
when we felt your presence in the sacraments we have received. 
 

As we continue on our journey of faith, send Your Holy Spirit  
upon us that we may carry on the mission of Jesus. 
 

Open our eyes, that we might see the needs of others. 
Open our ears, that we might hear your call to discipleship. 
Open our hearts that we might love without prejudice. 
Open our mouths that we might share the good news of Jesus Christ. 
 

Amen. 

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 pay-

ments 
• 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 

 
 

 
 
 

Parish Retreat 
 
Do you want to have a closer, more personal 
relationship with God, but aren't sure if this is 
possible, or how to do it? Parish Retreats will 
show us how to have a close, personal, loving, 
and permanent relationship with God.  
The Parish Retreat starts on Sunday, September 
29th during regular Sunday masses, and then 
goes Monday through Wednesday at 7 p.m. 
 
Our retreat will be led by Father Tom McCarthy, 
an experienced teacher, administrator, retreat 
director and parish mission preacher. He 
graduated from Villanova University with a B.A. 
in Communication Arts, from Catholic 
Theological Union with a Master of Divinity 
Degree and from Lewis University with a Master 
of Arts in Educational Administration. Fr. Tom 
entered the Midwest Province of the Augustinian 
Order in 1987, made his solemn vows as an 
Augustinian Friar in 1993 and was ordained to 
priesthood in 1994. He is currently President of 
St. Rita of Cascia High School and is also the 
Vocation Director for the Midwest Augustinian 
Province.  
 
All people are welcome!  
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We welcome in our Catholic community: 
*   *    * 

Witamy nowoochrzczonych w naszej  
wspólnocie parafialnej: 

 
Kaya Olivia Sagan 

 
We invite you to join in the joy  

and celebration of   
the Rite of Installation of a Pastor, 

 
REV. FRANCISZEK FLORCZYK 

 
Most Rev. Alberto Rojas, Presiding 

Sunday, September 22nd, 2013 
at 

10:30 a.m. Mass 
St. Helen Church 

2315 W. Augusta Blvd. 
Chicago, Illinois 60622 

773-235-3575 
 

Reception to Follow in Social Center. 
 

 
Wspólnota Parafii Św. Heleny 

zaprasza z radością 
na uroczystą instalację  

nowego Proboszcza, 
 

Ks. Franciszka Florczyka 
 

Mszę Św. odprawi  
Ks. Biskup Alberto Rojas 

w niedzielę, 22 września, 2013 
o godzinie 10:30 a.m. 

w Kościele Św. Heleny 
2315 W. Augusta Blvd. 

Chicago, IL 60622 
773 -235-3575 

 

Po Mszy Św. zapraszamy na poczęstunek   
do sali parafialnej. 

 

 
 
 

STANLEY GNIADEK 
 

MAY HE REST IN PEACE 
NIECH ODPOCZYWAJA W POKOJU  WIECZNYM 

OFFICE CLOSED  
 

Monday, September 2, 2013 office 
will be closed. Mass at 9am. 
 
 

Poniedziałek, 2 września biuro  
parafialne będzie nieczynne w 
związku z obchodzonym w USA 
Dniem Pracy. Msza o godzinie 
9am. 
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Casimir Pawlik, 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. 

Each month St. Helen Church is host-
ing a “50/50” raffle fundraiser in sup-
port of our parish. Each raffle ticket 
costs only $2 and secures you the 
chance of winning half the pot. Buy-
ing 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 of-
fice. 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 miesiąc  w naszej parafii odbywa się loteria“50/50”. 
Przez cały miesiąc sprzedajemy kupony w cenie $2 za 
sztukę. Nagrodą będzie połowa pieniędzy zgromadzonych 
ze sprzedanych kuponów. Kupony dostępne są po każdej 
Mszy Świętej lub w biurze parafialnym. Prosimy o wpisa-
nie na jednej części biletu swojego nazwiska i numeru 
telefonu, abyśmy mogli skontaktować się ze zwycięzcą. 
Nie trzeba być obecnym na losowaniu, aby wygrać. 
Wszelki dochód zasili fundusz  pokrycia kosztów budowy 
nowego parkingu.  

 

Parking Fundraising Meter 
Fundusz na dług za parking 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

New church Marquee Meter 
Fundusz na nową tablicę informacyjną 

Please remember your loved ones both liv-
ing and deceased by offering Holy Masses 

for their Intentions. 
 
 
 
 

Pamiętajmy o naszych bliskich  
żyjących i zmarłych przez ofiarę Mszy św. 

w ich intencjach. 
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara 
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ  

 
August 25, 2013 

 
 
 
 
 

 REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH 
  FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII ŚW. 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.  

 
 
 

Sakrament Chrztu Św. 
Chrzty prosimy zgłaszać dwa tygodnie przed planowaną datą 
chrztu. Wymagane dokumenty to świadectwo urodzenia 
dziecka oraz wypełnienie formularza, który dostępny jest w 
biurze parafialnym. 
 
Sakrament Małżeństwa 
Śluby udzielane są w soboty lub w inne dni tygodnia, jeżeli 
ktoś ma takie życzenie. Po więcej informacji prosimy o kon-
takt z biurem parafialnym.   

Baptism 
 
All arrangements should be made at least two 
weeks in advance by calling the parish office.   
 
Weddings 
 
Weddings are celebrated on Saturday afternoons 
or any day if you wish. Arrangements should be 
made by calling the parish office.  

 7:30 a.m. 9 a.m. 10:30 a.m. 12:30 p.m. 6 p.m. Other TOTAL 

Total collection /  
Zebrana suma 

$234 $720.63 $838 $318 $143 - $2,253.63 

Catholic League $133 $160.20 $334 $44 $23 - $694.20 

Marquee  - $282 

Sugerowana niedzielna ofiara to równowartość  
jednej godziny Twojej tygodniowej pracy. 
Bóg zapłać wszystkim Parafianom  
i Ofiarodawcom za Wasze wsparcie. 

Suggested weekly donation:  One hour of your weekly salary.  
We thank all of our Parishioners  

and Benefactors for their continued support.  
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Zarezerwuj Datę 
6 październik 2013 

 

100-lecie istnienia Parafii Św. Heleny 
 

12 w południe - Msza Św. z Kardynałem 
3 p.m. - Bankiet w sali bankietowej White Eagle 
w Niles 
W tym dniu nie będzie Mszy Św. o godzinie 10:30 
i 6 wieczorem. 

Modlitwa Jubileuszowa na 100-lecie Parafii Św. Heleny 

 
Boże Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za obfite błogosławieństwa i łaski,  
którymi obdarzyłeś Rodzinę Parafii Św. Heleny w ciągu ostatnich 100-tu lat. 
 
Jesteśmy wdzięczni ludziom, którzy mieli wiarę do wypełnienia wizji 
założenia naszej parafii. Przypominamy wyjątkowe chwile w naszym życiu 
kiedy czuliśmy Twoją, Panie Jezu Chryste, obecność w sakramentach, które otrzymywaliśmy. 
 
Kiedy kontynuujemy naszą pielgrzymkę wiary,  
Panie Boże ześlij swojego Ducha Świętego na nas,  
Abyśmy mogli wypełniać misję Jezusa. 
 
Otwórz nasze oczy, aby mogły zobaczyć potrzeby innych. 
Otwórz nasze uszy, aby mogły usłyszeć wezwanie do naśladowania Ciebie. 
Otwórz nasze serca, abyśmy mogli kochać tak jak Ty. 
Otwórz nasze usta, aby mogły dzielić się Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie. 
 
Amen. 

Rok 2013 - 2014 świętowany jest              
w Archidiecezji Chicago jako rok Silnych 
Katolickich Rodziców. W związku z tym co 
tydzień będziemy publikować krótkie 
rozważania dla rodziców. Prosimy   
o poświęcenie kilku minut na ich lekturę. 

ADORACJA  
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

 
Zapraszamy do  udziału 

 w Adoracji Najświętszego Sakramentu,  
w Pierwszy Piątek miesiąca września 

(6 września). 
Adoracja rozpoczyna się  

o godzinie 5:30 wieczorem,  
a zakończy Mszą Św.  

o godzinie 7 wieczorem. 
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♦ Po parku przechadzają się dwaj funkcjonariusze poli-
cji. Wkurzeni, bo nikogo jeszcze dziś nie złapali, nie stłu-
kli. Ale naraz patrzą - facet wcina jabłko. Jeden mówi do 
drugiego: 
- Ty, zobacz, je japko, zara wyrzuci ogryzek, a my go 
cap! 
Wiec gorliwi funkcjonariusze zbliżyli się do gościa, ob-
racającego w dłoniach ogryzek. 
- Co obywatel chciał zrobić z ogryzkiem? 
- Jak to co? Chciałem go zjeść. 
- ? 

- No, tak. Nie wiecie, że kto je ogryzki ten mądrzeje? 
- ?? 
- Niech obywatel udowodni! 
- Ja wam mogę ten ogryzek tanio odsprzedać, a sami się 
przekonacie! Powiedzmy 2 złote. 
- Ale na pewno zmądrzejemy? 
- 100%. 
- Dobra. 
Złożyli się po złotówce i uradowani rzucili się na ogry-
zek. Po chwili jeden z wąskobarkowców skrobie się w 
głowę i mówi: 
- Ej, za 2 złote to my mogli mieć ogryzków z kilograma 
jabłek! 
- Ty, to działa! 
 

HUMOR 

„40 DNI MODLITWY, POSTU DLA ZMIANY 
USTAWY EMIGRACYJNEJ W USA” 

 
Dziesiątki tysięcy emigrantów, którzy 
mieszkają w USA nielegalnie z nadzieją 
oczekuje uchwalenia reformy imigracyjnej. 
Dla wielu z nich to jedyna szansa wyjścia   
z cienia i uregulowania swojego życia   
w kraju, który stał się ich drugą ojczyzną. 
Od 15 sierpnia do 23 września, 2013 roku 
każda Parafia w naszej Archidiecezji 
podejmuje dodatkowe modlitwy, post   
i umartwienia dla reformy imigracyjnej   
w USA. Począwszy od dzisiejszej niedzieli  
1 września do soboty 7  września w naszej 
parafii w sposób szczególny będziemy 
modlić się o zmianę prawa. Codziennie 
będziemy odprawiać Mszę Św i różaniec  
w tej  intencji.          
W pierwszy piątek miesiąca września tj.   
6 września pragniemy ofiarować Adorację 
Najświętszego Sakramentu w tejże intencji. 
Również w pierwszy  miesiąca zachęcamy do 
podjęcia ośmiogodzinnego postu w intencji  
prawa imigracyjnego. Zachęcamy także 
wszystkie rodziny aby podczas wieczornej 
modlitwy pamiętały o tej intencji. 

V Forum Charyzmatyczne 
 
Odbędzie się w parafii Św. Trójcy  w dniach: 20, 
21, 22 września 2013. Hasłem tegorocznego 
Forum jest zawołanie:  
 

W IMIE JESUSA PRZEZ MARYJĘ,  
"Zróbcie wszystko, cokolwiek On Wam 

powie” (J 2: 5).  
 
W programie: Eucharystia, Nabożeństwo z 
prośbą o uwolnienie i uzdrowienie, Adoracja 
Najświętszego Sakramentu oraz Konferencje 
które prowadzi ks. Piotr Glas - egzorcysta. 
Kapłan diecezji Portsmouth na południu Anglii. 
Proboszcz parafii w Gosport i jednocześnie pełni 
funkcje egzorcysty. 

Święty tego tygodnia…. 
 
Św. Grzegorz urodził się w 540 r. w Rzymie w rodzinie 
patrycjuszów. Jego rodzice, św. Gordian i św. Sylwia, 
doznają chwały ołtarzy. Grzegorz zmarł 12 marca 604 r. 
Obchód ku jego czci przypada obecnie 3 września, w 
rocznicę konsekracji biskupiej. Jego ciało złożono obok 
św. Leona I Wielkiego, św. Gelazjusza i innych w pobliżu 
zakrystii bazyliki św. Piotra.  
W ikonografii św. Grzegorz Wielki przedstawiany jest 
jako mężczyzna w starszym wieku, w papieskim stroju 
liturgicznym, w tiarze, czasami podczas pisania dzieła.  


