8th Sunday in Ordinary Time,
March 2nd, 2014

VIII Niedziela Zwykła,
2 marzec 2014

2315 W. Augusta Blvd.
Chicago, IL 60622
Phone (773) 235-3575
Fax (773) 235-3810
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Nawet Salomon w całym swoim
przepychu nie był tak ubrany jak
jedna z nich
Schedule of Services
Plan Posługi Duszpasterskiej

Rev. Franciszek Florczyk, Pastor
Alex Fries, 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

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)
Spowied : 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, March 2, 2014, 8th Sunday in Ordinary Time / VIII Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian; O zdrowie i bł. Boże dla Anny Grochowskiej z intencji rodziny; † Leon Jarmulak z
intencji żony
9:00 AM For parishioners; † Adam Rachowicz; † Helen Baginski Birthday remembrance
10:30 AM Za Parafian; † Maria Ostręga Msza zakończenie Mszy w. gregoriańskich; † Helena liwiany o
wieczne szczę cie prosi Zosia z rodziną
12:30 PM
6 PM For Parishioners
Monday, March 3, 2014, PONIEDZIAŁEK; St. Katharine Drexel
7 AM Poor souls in Purgatory;
7:30 AM † Adam Rachowicz rozpoczęcie Mszy w. gregoriańskich
Tuesday, March 4, 2014, WTOREK; St. Casimir
7 AM
7:30 AM † Adam Rachowicz Msza w. gregoriańska
Wednesday, March 5, 2014, RODA; Ash Wednesday
7 AM
8 AM † Adam Rachowicz Msza w. gregoriańska
9 AM School mass
6 PM
7 PM
Thursday, March 6, 2014, CZWARTEK;
7 AM † Shirley Kenar Birthday remembrance
7:30 AM † Adam Rachowicz Msza w. gregoriańska
First Friday, March 7, 2014, PI TEK; SS Perpetua and Felicity
7 AM
7 PM † Adam Rachowicz Msza w. gregoriańska
Saturday, March 8, 2014, SOBOTA;
8 AM † Adam Rachowicz Msza w. gregoriańska
Sunday, March 9, 2014, 1st Sunday of Lent / I Niedziela Wielkiego Postu
7:30 AM Za Parafian; † Adam Rachowicz Msza w. gregoriańska
9:00 AM For parishioners; † William J. Kenar; † Adeline Kenar; † Shirley Kenar; For Holy Name Family
Club members both living and deceased
10:30 AM Za Parafian;
12:30 PM
6 PM For Parishioners
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WHAT IS THE MOST IMPORTANT?
We will begin Lent in a few days, on Ash Wednesday. It is a sacred and special time, given to us by God.
Through these forty days of prayer, fasting, and almsgiving we have a chance to rediscover what is most
important in life.
Lord Jesus, our Teacher, in today's Gospel asks us to look. What does it mean? Jesus asks us to look
more closely, to look with greater focus, to look with greater interest. But for what purpose? To see what
is most important in what surrounds us and what occupies us.
Christ wants us to we examine our "today" and "tomorrow,” so we see what occupies our time. How goes
our work or study? What do we buy in stores? What do we prepare for sustenance? How do we dress and
how do we look at all the creation? That is why Jesus asks us to compare the fruit of our concerns with
such a delicate and fine creature, like birds of the air and the lilies of the field. Compared and were
impressed by the beauty and wisdom of God’s gifts, and at the same time we hope to have discovered
what is most important. All of God’s gifts - those which are full of life: birds, animals, and plants, and
those that are ours - lead to the mysteries of God’s Kingdom. We have to look so that we yearn for God's
Kingdom.
On the threshold of Lent, let us pray for the gift of the Divine Teacher to focus our eyes and our hearts to
what matters most- upon the mysteries of God’s Kingdom. Aware of our weakness, confusion, and
superficiality we should pray:
- For the gift of wise planning of work, study, and rest
- For focus on the most important tasks of each day
- For inner peace in the planning today tomorrow
- For time for renewing our strength
- For mastery over eating and drinking
- For resistance to intrusive advertising for unnecessary products
- For careful planning of purchases
- For simplicity and modesty in buying new garments
- For judicious use of the beauty of the world around us
- For the time to concern ourselves with the salvation of the soul
- For a good experience of Lent

I wish therefore for all of us and I pray that we encounter Divine Providence given that God truly cares
about our lives as we hear about in today’s Gospel reading. Let us know that God loves us, and our lives
are in God’s hands. God leads us to trust in difficult situations, to focus our lives on God's love. Let us
discover the truth about God's providence which leads us to care, through our everyday life and its
hardships with God lived - above all, to build God's kingdom.
Fr. Frank Florczyk
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Catechism Corner
Why did the Son of God become man?
For us men and for our salvation, the Son of
God became incarnate in the womb of the
Virgin Mary by the power of the Holy Spirit.
He did so to reconcile us sinners with God,
to have us learn of God’s infinite love, to be
our model of holiness and to make us
“partakers of the divine nature” (2 Peter
1:4).
What does the word “Incarnation” mean?
The Church calls the mystery of the
wonderful union of the divine and human
natures in the one divine Person of the Word
the “Incarnation”. To bring about our
salvation the Son of God was made
“flesh” (John 1:14) and became truly man.
Faith in the Incarnation is a distinctive sign
of the Christian faith.

EUCHARISTIC ADORATION
COME TO ADORE JESUS
IN THE BLESSED SACRAMENT
THIS FIRST FRIDAY,
MARCH 7TH,
FROM 5:30 PM UNTIL 7 PM.
AT THE CHURCH.

STATIONS OF THE CROSS
Wednesday at 7 p.m.
(English)
Friday 7 p.m. (Polish)
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Opera on Rice Bowl
This Lent, our faith community is participating in Operation Rice Bowl, Catholic Relief
Services’ official Lenten world solidarity
program. We encourage everyone to join in
this rich tradition and put your faith into action. You can pick up Rice Bowls and the
companion Lenten Calendars in the lobby of
our church beginning on Ash Wednesday.
Each day during Lent, read the enlightening
messages that transport you to distant lands
and meet the people who
truly need our help. Then,
immediately
following
Easter, return the rice
bowls to the church with
your donations.

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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Ash Wednesday Schedule / Rozkład Mszy w. w rodę Popielcow
7 a.m. Prayer Service with Ashes / Nabo eństwo z posypaniem głów popiołem
8 a.m. Mass in Polish / Msza w. w języku polskim
9 a.m. School Mass in English / Msza w. w języku angielskim ze szkoł
6 p.m. Mass in English / Msza w. w języku angielskim
7 p.m. Mass in Polish / Msza w. w języku polskim

ROZKŁAD NABO EŃSTW WIELKOPOSTNYCH
DROGA KRZY OWA
Pi tek o godzinie 7 p.m. po polsku
W j. angielskim we rody o godzinie 7 p.m.

GORZKIE ALE
Niedziela po Mszy w. o godzinie 10:30 p.m.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Niedziela, 23 marca o godzinie 7:30 a.m. i 10:30 a.m.
24 marca - 26 marca o godzinie 7 p.m.

Good Friday and Ash Wednesday are the
major days for fasting in general for those
who have reached the age 18 and are not yet
60.
Abstinence means no meat on those days for
those who are age 14 [or over].
During Lent all Fridays are days of abstinence -- no meat.
Fast (small meals, no snacks)
Abstinence (no meat)

W Środ Popielcową i w Wielki Piątek
obowi zuje post cisły tzn. nie mo na w tym
dniu
spo ywać
pokarmów
mięsnych
i spo ywamy jeden posiłek do syta i dwa
lekkie.
Post ilo ciowy obowi zuje wszystkich, którzy
ukończyli 18 rok ycia, a nie rozpoczęli
jeszcze 60 roku (kan. 1254 § 2).
Post jako ciowy czyli wstrzymanie się od
potraw mięsnych obowi zuje tych wszystkich,
którzy ukończyli 14 rok ycia (kan. 1254 § 1).
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Have you had a rough week? Just want to get away from the city hustle and bustle? Then come to Taizé
Prayer! Taizé is a form of worship consisting of prayer, simple songs, and silence that is open to Christians of
all denominations.
During Lent, St. Helen will be hosting Taizé Prayer on select Friday's. The current dates are March, 7, 14, 28,
April 11. All worships will be from 8:00pm to approximately 9:00pm. Please visit www.sthelenparish.net,
stop by and see Alex Fries after any Sunday Mass, or call the rectory for more information. All are welcome!

SAVE THE DATE

St. Joseph Table

STÓŁ ŚW. JÓZEFA
(lunch w stylu włoskim)

March 23, 2014

23 marca, 2014
po mszach więtych o godz. 9 i 10:30

Join us for celebration after
9 a.m. Mass and 10:30 Mass
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
7:30 a.m.

9 a.m.

10:30 a.m.

12:30 p.m.

6 p.m.

TOTAL

Total collection /
Zebrana suma

$172.67

$692.42

$514

$422

$157

$1,958.09

Organ Repair

$104

$161

$155

$58

$59

$537

February 23, 2014

Sugerowana niedzielna ofiara to równowarto ć
jednej godziny Twojej tygodniowej pracy.

Suggested weekly donation: One hour of your weekly salary.

We thank all of our Parishioners
and Benefactors for their continued support.

Bóg zapłać wszystkim Paraﬁanom
i Oﬁarodawcom za Wasze wsparcie.

Next Weekend’s second collection will be for energy bills


W następny weekend druga składka przeznaczona będzie na rachunki za gaz i prąd

SAKRAMENTY
Sakrament Chrztu Św.
Chrzty prosimy zgłaszać miesiąc przed planowaną datą
chrztu. Wymagane dokumenty to
wiadectwo
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
luby udzielane są w soboty lub w inne
dni tygodnia, jeżeli kto ma takie życzenie.
Po więcej informacji prosimy o kontakt z biurem
parafialnym.

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 W. HELENY
CHECK ONE / Zaznacz jed- __________________________________________________________________________
First & Last Name / Imię i Nazwisko
__ New Registration /
Nowo Zarejestrowany
__________________________________________________________________________
__ Change of address /
Address / Adres
Zmiana adresu
__ Moving out of parish /
__________________________________________________________________________
Wyprowadzka z Parafii
City / Miasto
Zip Code / Kod Pocztowy
__ Want Envelopes /
Proszę o Koperty
__________________________________________________________________________
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.

no:
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Co jest najważniejsze?
Za kilka dni, w rodę Popielcow , rozpoczniemy Wielki Post. Jest to szczególny czas, więty czas dany
nam od Boga, aby my przez czterdzie ci dni modlitwy, postu i jałmu ny na nowo odkryli to, co w yciu
jest najwa niejsze.
Pan Jezus, nasz Nauczyciel, w dzisiejszej Ewangelii prosi nas: „Przypatrzcie się”. Co to znaczy? To
znaczy patrzeć z większ uwag , patrzeć z większym skupieniem, patrzeć z większ ciekawo ci . W jakim
celu? Aby zobaczyć to, co jest najwa niejsze w tym, co nas zajmuje i otacza.
Chrystus chce, aby my się przygl dnęli naszemu „dzi ” i „jutro”, czyli zobaczyli, czym wypełniony jest
nasz czas. Jak wygl da nasza praca czy nauka? Co kupujemy w sklepach? Co przyrz dzamy do
spo ycia? Jak się ubieramy i jak wygl damy na tle całego stworzenia? Dlatego chce, aby my porównali
owoce swego zatroskania z tak delikatnym i drobnym stworzeniem, jak ptaki powietrzne i lilie polne.
Porównali i zachwycili się pięknem i m dro ci Jego darów, a jednocze nie odkryli to, co jest
najwa niejsze. Wszystkie Jego dary – te, którymi yj ptaki, zwierzęta i ro liny oraz te, które s naszym
udziałem – prowadz do tajemnic Jego Królestwa. Mamy się tak przypatrywać, aby zatęsknić za Bo ym
Królestwem.
Na progu Wielkiego Postu pro my Boskiego Nauczyciela o dar skupienia naszych oczu i naszego serca
na tym, co najwa niejsze, na tajemnicach Jego Królestwa. wiadomi swoich słabo ci, zagubienia i
powierzchowno ci módlmy się stale:
–o dar m drego planowania pracy, nauki i odpoczynku
–o skupienie na najwa niejszych zadaniach w ka dym dniu
–o wewnętrzny spokój w planowaniu jutrzejszego dnia
–o czas na odnawiaj cy nasze siły sen
–o opanowanie w jedzeniu i piciu
–o odporno ć na natrętne reklamy niepotrzebnych nam produktów
–o rozwa ne planowanie zakupów
–o prostotę i skromno ć w zakupie nowej odzie y
–o roztropne korzystanie z piękna otaczaj cego nas wiata
–o czas na troskę o zbawienie duszy
–o dobre prze ycie Wielkiego Postu
yczę zatem ka demu z nas i modlę się o to, aby my odkrywali stale Bo
Opatrzno ć, to, jak Bóg bardzo troszczy się o nasze ycie, o czym mówi
dzisiejsze czytania biblijne. Niech wiadomo ć, e Bóg nas kocha, a nasze
ycie znajduje się w Jego rękach, prowadzi nas do zaufania Mu w trudnych
sytuacjach, do ukierunkowania własnego ycia na tę troskliw , Bo miło ć.
Niech odkrywanie prawdy o Bo ej Opatrzno ci prowadzi nas do troski, by
poprzez nasz codzienno ć i jej trudy z Bogiem prze ywane – przede
wszystkim budować Bo e Królestwo.
Ks. Franciszek Florczyk
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Różaniec ma wielką moc wstawienniczą:
Kto go odmawia, jednoczy się z Mar ją w rozważaniu
tajemnic Chr st sa i przyzy a łaskę w wielorakich
sy acjach życiowych.

ADORACJA
NAJŚWI TSZEGO SAKRAMENTU
Zapraszamy do prywatnego udziału
w Adoracji Naj więtszego Sakramentu,
w Pierwszy Pi tek miesi ca marca
( 7 marca).
Rozpoczyna się ona
o godzinie 5:30 po południu,
a zakończy Msz w.
o godzinie 7 wieczorem.

Kącik katechizmowy
Dlaczego Syn Bo y stał si człowiekiem?
Syn Bo y przyj ł ciało z Maryi Dziewicy za
spraw Ducha więtego dla nas ludzi i dla
naszego zbawienia, to znaczy: aby nas
grzeszników pojednać z Bogiem; aby my
poznali Jego nieskończon miło ć; by być dla
nas wzorem więto ci; by uczynić nas
"uczestnikami Boskiej natury"(2P 1,4).
Co oznacza słowo "Wcielenie"
?
Ko ciół nazywa "Wcieleniem"przedziwn
tajemnicę zjednoczenia natury Boskiej i
natury ludzkiej w jednej Boskiej Osobie
Słowa. Aby urzeczywistnić nasze zbawienie,
Syn Bo y stał się c"iałem"(J 1,14), prawdziwym
człowiekiem. Wiara w prawdziwe Wcielenie
Syna Bo ego jest znakiem wyró niaj cym
wiarę chrze cijańsk .
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Modlitewne spotkania Taizé
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w duchu Wspólnoty Taizé

Co to jest Taizé? Jest to forma modlitwy oparta na krótkich rozwa aniach i
piewie krótkich kanonów.
Kiedy? W wybrane pi tki Wielkiego Postu tzn. 7, 14, 28 marca i 11 kwietnia
od godziny 8 do 9 wieczór
Gdzie? Parafia w. Heleny
Więcej informacji na stronie internetowej: www.sthelenparish.net

Akcja Miska Ry u
Popielcow rozpoczniemy kolejn wielkopostn pielgrzymkę. Catholic Relief Services (CRS) zaprasza
wszystkich do tej wędrówki w solidarno ci z nasz globaln rodzin a akcja Miska Ry u uczyni j
łatwiejsz i bogatsz . Pielgrzymka ta, to droga modlitwy, umartwienia, uczenia się i ofiary „Akcja Miska
Ry u” pozwoliła, w ubiegłym roku, zebrać osiem milionów dolarów na wsparcie najbardziej
potrzebuj cych na całym wiecie. Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli, aby i w tym roku
wsi ć udział w tym pięknym przedsięwzięciu podczas nadchodz cego Wielkiego Postu.
Pocz wszy od rody popielcowej, będ dostępne kalendarze i skarbonki, do których będziemy
zbierać nasze datki w czasie całego Wielkiego Postu.

Świ ty tego tygodnia….
Kazimierz urodził się 3 pa dziernika 1458 r. w Krakowie na Wawelu. Był drugim z kolei spo ród sze ciu
synów Kazimierza Jagiellończyka. Jego matk była El bieta, córka cesarza Niemiec, Albrechta II. Pod
jej opiek Kazimierz pozostawał do dziewi tego roku ycia. W 1467 r. król powołał na pierwszego
wychowawcę i nauczyciela swoich synów księdza Jana Długosza, kanonika krakowskiego, który a do
XIX w. był najwybitniejszym historykiem Polski. "Był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolno ci i
godnego pamięci rozumu" - zapisał Długosz o Kazimierzu. W 1475 r. do grona nauczycieli synów
królewskich doł czył znany humanista, Kallimach (Filip Buonacorsi). Król bowiem chciał, by jego
synowie otrzymali wszechstronne wykształcenie. Ochmistrz królewski zaprawiał ich równie w sztuce
wojennej.
W ikonografii atrybutem więtego jest mitra ksi ęca. Przedstawiany tak e ze zwojem w
dłoni, na którym s słowa łacińskiego hymnu: O
" mni die dic Mariae"- ku czci Matki Bo ej,
do której w. Kazimierz miał wielkie nabo eństwo. Często przedstawia się go w stroju
ksi ęcym z lili w ręku lub klęcz cego noc przed drzwiami katedry - dla podkre lenia
jego gor cego nabo eństwa do Naj więtszego Sakramentu.

