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2315 W. Augusta Blvd.
Chicago, IL 60622
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www.sthelenparish.net
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a odnalazł si
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Rev. Franciszek Florczyk, Pastor
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Katie Rholl, Director of Music
sthelensmusic@gmail.com
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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.; First Friday of
the month 5:45 p.m. - 6:45 p.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.; pierwszy pi tek
miesi ca 5:45 - 6:45 p.m. lub na umówienie

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE W. W TYGODNIU
Sunday, September 15, 2013, 24th Sunday in Ordinary Time / XXIV Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian; † Jerzy Krzyworzeka; † Janina, Taduesz Pytynia; † Mary, Walter Kurek
9:00 AM For parishioners; God’s blessings for Melvin and Pamela Diaz on ther 23rd wedding anniversary; † Casimir & Rose Bykowski
10:30 AM Za Parafian; † Józef Krzyworzeka 3 rocznica śmierci; † Jerzy Krzyworzeka; † Michalina, Eugeniusz Mędrecki; O powrót do zdrowia dla Janka z intencji przyjaciół
12:30 PM
6 PM All donors of St. Helen’s Church;
Monday, September 16, 2013, PONIEDZIAŁEK;
7 AM Poor souls in Purgatory;
7:30 AM
Tuesday, September 17, 2013, WTOREK;
7 AM
7:30 AM † Jan Laszczak w dniu urodzin
Wednesday, September 18, 2013, RODA;
7 AM
7:30 AM
Thursday, September 19, 2013, CZWARTEK;
7 AM
7:30 AM
Friday, September 20, 2013, PI TEK;
7 AM For Nicole Beauchamp and William Kent Jr. on their wedding anniversary
7:30 AM † Jan Laszczak rocznica śmierci z intencji córki
Saturday, September 21, 2013, SOBOTA;
8 AM † John, Irene Swiergul; † Bernice & John Zajac; † Jan Zajac rocznica śmierci z intencji żony Janiny; † Stanisław Krzak
Sunday, September 22, 2013, 25th Sunday in Ordinary Time / XXV Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian; † Kenneth Swiatek 10ta rocznica śmierci
9:00 AM For parishioners;
10:30 AM Za Parafian;
12:30 PM
6 PM All donors of St. Helen’s Church;
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FROM MUSIC DIRECTOR
St. Helen’s Community,
It is with a heavy heart that I announce my departure from St. Helen’s as I go on to be a Director of
Contemporary Music at Immaculate Conception Parish in the north side of Chicago. It has been a pleasure
and an honor to serve as your Director of Music for the last three years. I leave with much sadness as I
reflect on my wonderful time at St. Helen’s. I am reminding myself that I still have much to learn and I
hope this change will help me grow so I can better serve the Church in the future. My soul feels called to
lead people into worship and I move forward with hope that I can lead more people into praise of our
mighty and loving God.
I hope that all who have attended mass at St. Helen’s Church have been able to worship, pray, and
connect with God. I have been pleased to see our community grow, especially our English masses which
have grown over 11% in two years! Our 9:00 A.M. mass alone has grown almost 20% in the last two
years! I am excited to see how St. Helen’s will grow and change in the future to provide a space for the
people in our neighborhood to come and encounter God. I am proud of our community that has been open
and welcoming to strangers, caring towards each other, and passionate about St. Helen’s future.
I write this letter to say thank you to you, my friends and my Church family. You’ve welcomed me and
cared about me. Even when I couldn’t speak Polish, the Polish community showed me love and support. I
especially want to thank those I have had the pleasure of working beside for the last three years:
Agnieszka, our incredible and selfless church secretary, Fr. Waldemar and Fr. Frank, the ushers, lectors,
altar servers, and my incredibly gifted music volunteers. We are blessed by being led in worship by such a
vibrant and talented group of volunteers each weekend. Many sing the whole year round and some even
sing for two masses each Sunday. What wonderful friends they have been to me. They have blessed my
life greatly!
I have thoroughly enjoyed getting to know you all. I hope that our friendship continues and I invite you
to e-mail me via my personal e-mail address, KatieRholl@gmail.com in the future. If you contact
StHelensMusic@gmail.com, you will now be contacting Alex Fries, the new Director of Music for
English masses at St. Helen’s! He is talented, knowledgeable, and an all-around nice guy. I know you’re
going to love him and welcome him just as you welcomed me.
I ask for your prayers today that I can lead you into worship without crying through all the songs and I
ask for your prayers for me in the future, that I will stay committed to my calling and will help lead more
and more into worship. I will continue to pray for all of you personally and collectively. May God bless
St. Helen’s to be a light to our neighborhood and to lead others into a closer relationship with God.
Thank you and May God bless you,
Katie Rholl
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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

GOOD BYE
Today we say Good bye to our Music Director
Katie. She’s decided to move on to another parish
and serve their community with her great voice and
outstanding personality. It’s been a blessing to have
such a wonderful Director of Music as Katie.

There will be no Mass at 10:30 a.m. and 6 p.m.
Katie, we would like to say thank you for being
with us for these years. Your music helped us to
worship more and be closer with God. You are a
treasure and we hope your new parish will discover
it quickly. Thank you so much for sharing your
music with us! Truly, music is God's gift to our
hearts, a gift to be enjoyed together.
Special thanks to you from Polish congregation for
learning Polish pronunciation so you can sing
together with us. We appreciate your effort and
open heart for us.
We wish you all the best and remember that you
have friends at St. Helen and you can always count
on us.

HUMOR
A distraught senior citizen Phoned her doctor's
office.
"Is it true," she wanted to know, "that the medication you prescribed has to be taken for the rest of
my life?"
"Yes, I'm afraid so," the doctor told her.
There was a moment of silence Before the senior
lady replied.
"I'm wondering, then, just how serious is my condition, because this prescription is marked 'NO
REFILLS'."

Next Jubilee Organizing Committee
Meeting is on Tuesday, September
17th, at 7 p.m. at the Rectory.
New members are welcome.
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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.

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!

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
•
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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.

We are planning on having a bus for
transportation on October 6th for our Jubilee
Banquet. The bus will leave from St. Helen
about 2pm and return from White Eagle
around 8pm. Anyone interested please sign
up at the parish office. The cost will be $5
per person round tip.

Zbli a się nasz Bankiet jubileuszowy dlatego
te planujemy zamówić autobus, który
odjedzie z helenowa około godziny 2 po
południu i zawiezie go ci do sali
bankietowej. Autobus będzie wracał około
godziny 8 wieczór. Chętnych na ten przejazd
prosimy o zapisywanie się w biurze
parafialnym. Koszt przejazdu $5 od osoby w
obie strony.
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Wspólnota Parafii w. Heleny
zaprasza z rado cią
na uroczystą instalację
nowego Proboszcza,
Ks. Franciszka Florczyka
Mszę w. odprawi
Ks. Biskup Alberto Rojas
w niedzielę, 22 wrze nia, 2013
o godzinie 10:30 a.m.
w Ko ciele w. Heleny
2315 W. Augusta Blvd.
Chicago, IL 60622
773 -235-3575
Po Mszy w. zapraszamy na poczęstunek
do sali parafialnej.

If you are not registered parishioner and you would
like to receive invitation for Anniversary Banquet,
please see the ushers after the mass to get one or call
the parish office.

Je li nie jeste zarejestrowanym parafianinem i
chcesz otrzymać zaproszenie na Bankiet prosimy o
kontakt z biurem parafialnym lub zaproszenia s
dostępne u marszałków po Mszach więtych.

Next Weekend’s second collection will be for a new marquee.

W następny weekend druga składka
przeznaczona będzie na tablicę elektroniczną.
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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

Please remember your loved ones both living and deceased by offering Holy Masses
for their Intentions.

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

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.
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ

September 8, 2013

Total collection /
Zebrana suma

7:30 a.m.

9 a.m.

10:30 a.m.

12:30 p.m.

6 p.m.

Other

TOTAL

$307

$641

$615.64

$282.31

$160

-

$2,005.95

Vigil Lights - $544.73
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 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.

September 15, 2013: 24th Sunday in Ordinary Time
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Z biurka Pani organistki…
Droga Wspólnoto Parafii w. Heleny,
Z cię kim sercem podjęłam decyzję o odej ciu z Ko cioła w Heleny. Od tej pory będę pracować jako
organistka w ko ciele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP na północnej stronie Chicago. Była
to dla mnie wielka przyjemno ć i zaszczyt słu yć tutaj Wam jako organista przez te ostatnie trzy lata.
Jeszcze z większym smutkiem odchodzę gdy przypomnę sobie ten wspaniały czas, który spędziłam w tej
parafii. Ci gle przypominam sobie, e mam jeszcze wiele do nauczenia się i mam nadzieję e ta zmiana
pozwoli mi wzrastać i jeszcze lepiej słu yć Ko ciołowi w przyszło ci. Czuję, e jestem powołana aby
pomagać ludziom modlić się poprzez piew i robię to z nadziej , e jeszcze więcej ludzi będzie mogło
chwalić Boga.
Mam nadzieję, e uczęszczaj c na Mszę w w parafii w. Heleny jeste cie w stanie uwielbiać Boga, modlić
się i czuć Jego obecno ć w ród nas. Jestem bardzo szczę liwa widz c, e nasza angielsko-języczna
społeczno ć wzrosła o 11% przez ostatnie dwa lata. Na Mszy w. o godzinie 9 rano mo na zauwa yć
wzrost o 20%. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć jak Ko ciół w. Heleny będzie nadal wzrastał i
zmieniał się w przyszło ci, aby jeszcze bardziej otworzyć drzwi i serca na innych ludzi.
Piszę tych kilka słów, aby podziękować Wam jako moim przyjaciołom i mojej parafialnej rodzinie.
Przywitali cie mnie kiedy serdecznie i dbali cie o mnie cały czas. Nawet je li nie byłam w stanie mówić
po Polsku, Polska społeczno ć wspierała mnie i czułam się kochana. W szczególno ci dziękuję tym
wszystkim z którymi miałam przyjemno ć pracować przez te trzy lata: Agnieszce naszej wspaniałej i
bezinteresownej sekretarce, Ks. Waldemarowi i Ks. Franciszkowi, marszałkom, lektorom, ministrantom i
cudownemu chórowi z którym spędziłam wiele godzin. To błogosławieństwo mieć tak wspaniały i
utalentowany chór, który pomaga nam się modlić. Wielu z nich piewa przez cały rok i z reguły więcej ni
na jednej Mszy więtej. S oni dla mnie wspaniałymi przyjaciółmi i wielkim błogosławieństwem w moim
yciu.
Cieszę się e mogłam Was tutaj poznać. Mam nadzieję, e nadal będziemy o sobie pamiętać. Zostawiam
swój osobisty email w razie je li kto chciałby ze mn się skontaktować:KatieRholl@gmail.com od tej
pory email: StHelensMusic@gmail.com będzie u ywany przez nowego organistę Alexa. Jest on młodym
ale bardzo utalentowanym człowiekiem. Jestem pewna, e przyjmiecie i pokochacie go tak jak mnie.
Proszę Was wszystkich o modlitwę w dniu dzisiejszym abym była w stanie grać i piewać na Mszach
więtych nie płacz c, ale tak e proszę Was o
modlitwę w przyszło ci, abym mogła jak najlepiej
słu yć innym ludziom i pomagać im wielbić Boga
poprzez piew. Ja równie będę się za Was modlić
jako parafie i za ka dego z osobna.
Dziękuję i niech Pan Bóg Was wszystkich błogosławi,
Katie Rholl
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Rok
2013
2014
więtowany
jest
w Archidiecezji Chicago jako rok Silnych
Katolickich Rodziców. W zwi zku z tym co tydzień
będziemy publikować krótkie rozwa ania dla
rodziców. Prosimy o po więcenie kilku minut na ich
lekturę.

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 dniu nie będzie Mszy w. o godzinie 10:30
i 6 wieczorem.

Następne spotkanie Jubileuszowego Komitetu
Organizacyjnego odbędzie się w poniedziałek, 17 września o godzinie 7 wieczór
na plebanii. Zapraszamy nowe osoby

chętne do pomocy.
Modlitwa Jubileuszowa na 100-lecie Parafii Św. Heleny
Bo e Ojcze Wszechmog cy, dziękujemy Ci za obfite błogosławieństwa i łaski,
którymi obdarzyłe Rodzinę Parafii w. Heleny w ci gu ostatnich 100-tu lat.
Jeste my wdzięczni ludziom, którzy mieli wiarę do wypełnienia wizji
zało enia naszej parafii. Przypominamy wyj tkowe chwile w naszym yciu
kiedy czuli my Twoj , Panie Jezu Chryste, obecno ć w sakramentach, które otrzymywali my.
Kiedy kontynuujemy nasz pielgrzymkę wiary,
Panie Bo e ze lij swojego Ducha więtego na nas,
Aby my mogli wypełniać misję Jezusa.
Otwórz nasze oczy, aby mogły zobaczyć potrzeby innych.
Otwórz nasze uszy, aby mogły usłyszeć wezwanie do na ladowania Ciebie.
Otwórz nasze serca, aby my mogli kochać tak jak Ty.
Otwórz nasze usta, aby mogły dzielić się Dobr Nowin o Jezusie Chrystusie.
Amen.

September 15, 2013: 24th Sunday in Ordinary Time
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Dzi kujemy i do zobaczenia

V Forum Charyzmatyczne

W dniu dzisiejszym nasza Pani organistka Katie
jest z nami po raz ostatni. Jak ju wcze niej
wspominali my podjęła ona decyzję o odej ciu z
naszej parafii. Od następnej niedzieli Katie
będzie pracować w parafii Niepokalanego
Poczęcia na północy Chicago.

Odbędzie się w parafii w. Trójcy w dniach: 20,
21, 22 wrze nia 2013. Hasłem tegorocznego
Forum jest zawołanie:

Katie, dziękujemy Ci bardzo za te trzy lata, które
spędziła z nami. Była dla nas wspaniałym
skarbem i mamy nadzieję, e w nowej parafii w
której przyjdzie Ci pracować odkryj to bardzo
szybko.
Szczególnie dziękujemy, e podjęła to wyzwanie
aby nauczyć się polskiej wymowy i cierpliwie
ćwiczyła ka d sylabę by jak najlepiej pomóc
nam się modlić poprzez piew.
yczymy Ci wiele łask Bo ych w nowej parafii
aby dzięki Twojemu talentowi mogła jak
najlepiej słu yć Bogu i przyci gać ludzi bli ej
Niego.
Nie zapominaj, e masz tutaj przyjaciół którzy o
Tobie pamiętaj i modl się za Ciebie.
Bóg zapłać i Szczę ć Bo e

HUMOR
♦ Podczas jednego z pierwszych spotkań kółka misyjnego siostra pyta:
- Kto to jest misjonarz?
W odpowiedzi słyszy:
- Misjonarz to ksi dz, zakonnica albo normalny
człowiek, który mo e wyjechać z kraju i pomagać
ludziom.
♦ Dzieci podchodz do hrabiego spaceruj cego po
parku i wskazuj c na zamek, pytaj :
- Czy pan mieszka w tym zamku?

W IMIE JESUSA PRZEZ MARYJ ,
Zróbcie wszystko,
"
cokolwiek On Wam powie” (J 2: 5).
W programie: Eucharystia, Nabo eństwo z
pro b o uwolnienie i uzdrowienie, Adoracja
Naj więtszego Sakramentu oraz Konferencje
które prowadzi ks. Piotr Glas - egzorcysta.
Kapłan diecezji Portsmouth na południu Anglii.
Proboszcz parafii w Gosport i jednocze nie
pełni funkcje egzorcysty.

Ogłoszenia

♦ Potrzebna niania od zaraz na 2 dni w
tygodniu (poniedziałek i roda) 773 988
7013
♦ Pan Adam fryzjer który przyjmował przy
ulicy Ashland/Augusta obecnie przyjmuje
klientów w Stanley’s Shop pod adresem
1019 N. Western Ave

- Tak.
- A czy tam nie ma adnego straszydła?
- Nie ma. Jestem jeszcze kawalerem.
♦ Do sklepu z artykułami gospodarstwa domowego
wchodzi policjant.
- Chciałbym tamten niebieski odkurzacz.
- Dobry wybór! onie na pewno się spodoba.
- Tak pani my li? To proszę jeszcze trzy.
♦ Policjant chwali się narzeczonej:
- A poza tym czytam bardzo du o ksi ek.
- Naprawdę? Czytałe Norwida?
- Nie. A kto to napisał?

