XXI Niedziela Zwykła, 24 sierpień 2014

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

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 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

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE ŚW. W TYGODNIU
Sunday, August 24, 2014, 21st Sunday in Ordinary Time / XXI Niedziela Zwykła
7:30 AM † Maria Bem Msza Św. gregoriańska; O Bł. Boże, opiekę Matki Bożej, odnalezienie drogi życia
oraz wypełnienie jej według woli Bożej przez wstawiennictwo Św. Jana Pawła II dla Marka w dniu urodzin
9:00 AM For parishioners; † Józef Stopka req by wife and children; Birthday blessings for Perla Oblena;
Paterno Pactanac birthday blessings
10:30 AM Za Parafian; † Anatazy Piekarski pierwsza rocznica śmierci z intencji córki z rodziną; † Dariusz
Piekarski 2-ga rocznica śmierci; Z podziękowaniem Panu Jezusowi Najmiłosierniejszemu i cudownej Matce
Bożej za otrzymaną łaskę z prośbą o dalszą pomoc i błogosławieństwo dla Zenona; O zdrowie i bł. Boże dla
Danuty i Stanisława Urban dniu 40 rocznicy ślubu z intencji siostry Haliny z rodziną
12:30 PM † Bernice Dowejko 1st death anniversary req by Krystyn family
6 PM For all donors of St. Helen Church;
Monday, August 25, 2014, PONIEDZIAŁEK;
7 AM Poor souls in Purgatory; † Maria Bem gregorian Mass;
7:30 AM
Tuesday, August 26, 2014, WTOREK;
7 AM † Maria Bem gregorian Mass;
7:30 AM † Anna Śliwa rocznica śmierci
Wednesday, August 27, 2014, ŚRODA; St. Monica
7 AM † Maria Bem gregorian Mass;
7:30 AM
Thursday, August 28, 2014, CZWARTEK; At. Augustine
7 AM † Maria Bem gregorian Mass; † Javier Romero req by daughters; Health and God’s blessings for Joe
Solemini
7:30 AM
Friday, August 29, 2014, PIĄTEK;
7AM † Maria Bem gregorian Mass; Poor souls in Purgatory
7:30 AM
Saturday, August 30, 2014, SOBOTA;
8 AM † Maria Bem zakończenie Mszy Św. gregoriańskich
Sunday, August 31, 2014, 22nd Sunday in Ordinary Time / XXII Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian
9:00 AM For parishioners;
10:30 AM † Maria i Władysław Masek 100tna rocznica urodzin; † Maria Masek 14ta rocznica śmierci z
intencji córek z rodzinami
12:30 PM Poor souls in Purgatory
6 PM For all donors of St. Helen Church;

August 24th, 2014: 21st Sunday in Ordinary Time
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ST. HELEN PARISH

Please join us
for a Rosary Prayer
every Wednesday at 7pm
at Our Lady of the Lourdes Chapel

Year of Sacraments
July 2014 - June 2015

(located next to the church’s vestibule).

Catechism Corner
How do Christ and his Spirit act in the hearts
of the faithful?
Christ communicates his Spirit and the grace of
God through the sacraments to all the members
of the Church, who thus bear the fruits of the
new life of the Spirit. The Holy Spirit is also the
Master of prayer.
What does the word Church mean?
The word Church refers to the people whom
God calls and gathers together from every part
of the earth. They form the assembly of those
who through faith and Baptism have become
children of God, members of Christ, and temples
of the Holy Spirit.
Are there other names and images with which
the Bible speaks about the Church?
In Sacred Scripture we find many images which
bring out various complementary aspects of the
mystery of the Church. The Old Testament
favors those images that are bound to the people
of God. The New Testament offers images that
are linked to Christ as the Head of this people
which is his Body. Other images are drawn from
pastoral life (sheepfold, flock, sheep), from
agriculture (field, olive grove, vineyard), from
construction (dwelling place, stone, temple), and
from family life (spouse, mother, family).

From Parish Council
Because very few parish surveys were returned, we
have decided to extend the time to return them to the
end of August. Your comments and suggestions are
very valuable to us, so please take a few minutes to
fill it out and return it to us. Surveys can be forwarded
to the members of the Parish Council or placed in the
suggestion box, which is located in the vestibule of
the church.
Thank You
Harriet Siller
Parish Council President

August 24th, 2014: 21st Sunday in Ordinary Time

St. Helen Church
can earn a donation every time
you search the Internet and
shop online!!!
Search the web with Yahoo-powered
GoodSearch.com and they’ll donate about
a penny to our parish each time you
search!
Shop at more than 600 GoodShop.com
merchants including Amazon, Best Buy,
Toys R Us, and others, and a percentage
of each purchase will go to our parish!
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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
•
•
•
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ST. HELEN PARISH

Fr. William F. Mullan, M.M., who served as a Maryknoll missioner in Guatemala, will visit
St. Helen parish over the weekend of August 31, 2014.
Fr. Bill Mullen, MM, was ordained in 1962. His home diocese is Brooklyn, NY. Father spent
the last 40 years in Guatemala serving mostly Mayan Indians. He worked in 3 Mayan
languages; serving the people during the difficult civil war years. Father has just been
assigned to Formation in our Maryknoll House in Chicago connected to Catholic Theological
Union.
Maryknoll – The Catholic Foreign Mission Society of America – was established by the U.S. bishops in 1911 to
witness the Gospel among the peoples and cultures of foreign lands. Maryknollers share the Good News, not in words
alone, but in practical and concrete actions – feeding the hungry, clothing the naked, giving shelter to the homeless,
comforting the oppressed. Maryknoll depends entirely upon the prayers and support of its friends; we serve with
profound gratitude for the generosity of our benefactors. While at the parish, Fr. Bill will be happy to talk with any
person who is interested in learning more about mission life or perhaps becoming an overseas missioner.

Ks. William Mullan, który posługiwał jako misjonarz dla Maryknoll w Gwatemali, będzie gościem w naszej
parafii w najbliższą niedzielę 31 sierpnia.
Ks. Bill został wyświęcony w 1962 roku. Jego diecezją jest diecezja Brooklyn w Nowym Jorku. Ksiądz spędził
ostatnie 40 lat w Gwatemali służąc głównie Majom. Zna on 3 języki Majów. Ks. Bill obecnie zajmuje się
formacją w domu Maryknoll w Chicago połączonej z Catholic Theological Union.
Maryknoll - Amerykańska Katolicka Organizacja Misyjna—została założona przez amerykańskich biskupów w 1911
roku, aby przybliżać Boga ludziom i kulturom na ziemiach za granicą. Księża i bracia z Maryknoll nie tylko niosą
Dobrą Nowinę poprzez słowo, ale także karmiąc głodnych, ubierając potrzebujących, dając schronienie bezdomnym,
czy wsparcie uciśnionym.

Rummage Sale
Saturday, September 13th, 2014 / Sobota, 13 września 2014
9 a.m. - 4 p.m.
As you do your house cleaning save your valuable items for the sale. We will have spots available for
people to rent with tables provided, or you can donate the items to the parish and we will sell them.

„Rummage Sale” (Kiermasz Rozmaitości) w naszej parafii odbędzie się 13 września. Robiąc sprzątanie
odłóżcie rzeczy nie przydatne, a nadające się jeszcze na sprzedaż. Każdy będzie mógł wykupić miejsce i na
udostępnionym stole wystawić samemu rzeczy na sprzedaż. Prosimy również ofiarować przedmioty na
sprzedaż do naszego parafialnego stoiska.
Poszukuje mieszkania na parterze, 2 sypialniowego. Mogę odnowić jeśli będzie konieczne.
I’m looking fo 2 bedroom apartment for rent on 1st floor. Can do rehab work if needed. Stanislaw
Hryniewicki 773 230 2764

August 24th, 2014: 21st Sunday in Ordinary Time

Heating Bill Collection /
Składka na ogrzewanie
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St. Helen Parish
Catholic Annual Appeal
2014 Report
Amount pledged /
Wysokość
zobowiązań
Amount Paid /
Kwota zapłacona

Thank you
Bóg zapłać

Thank you for your donations
Bóg zapłać za Waszą hojność

Modlitwa o Pokój

Prayer for Peace

Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, prawe
zamiary i cnotliwe czyny, użycz swoim sługom
pokoju,
jakiego świat dać nie może;
niech serca nasze będą poddane Twojej woli, a
czasy, w których żyjemy,
niech za łaską Twoją będą spokojne
i wolne od grozy nieprzyjaciół.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

God of peace, in this time of turmoil,
We turn to you with hearts longing for peace.
As fear grips us,
We ask for your blessed assurance.
Keep us close to your Son,
Whose first Easter greeting was one of peace.
We ask this in his name, the Prince of Peace,
Who is Lord forever and ever. Amen.

From September 1st there will be a change with weekly Mass schedule.
There will be only one bilingual Mass at 7a.m. from Monday through
Friday, on Saturday at 8 a.m. in Polish.
Od 1 września następuje zmiana rozkładu Mszy Świętych w tygodniu. Od
poniedziałku do piątku będzie odprawiona jedna Msza Święta w dwóch językach o godzinie
7 rano, w sobotę o godzinie 8 rano w języku polskim.
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ST. HELEN PARISH

WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ

August 17, 2014
Total collection /

7:30 a.m.

9 a.m.

10:30 a.m.

12:30 p.m.

6 p.m.

Other

TOTAL

$217.57

$555

$484

$182.88

$164.80

-

$1,604.25

$196

$253.25

$205

$48

$54.09

-

$761.34

Zebrana suma

Capital Improvement

Next Weekend’s second collection will be for Summer Mission
Appeal


W następny weekend druga składka przeznaczona będzie na
coroczny Apel Misyjny

SAKRAMENTY
Sakrament Chrztu Św.
Chrzty prosimy zgłaszać miesiąc przed planowaną datą
chrztu. Wymagane dokumenty to świadectwo
urodzenia dziecka oraz wypełnienie formularza, który
dostępny jest w biurze parafialnym, rodzice i rodzice
chrzestni zobowiązani są do udziału w klasie
przygotowującej do Chrztu.

Baptism

Sakrament Małżeństwa

Weddings

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

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 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 ŚW. HELENY
CHECK ONE /
Zaznacz jedno:
__ New Registration /
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.

August 24th, 2014: 21st Sunday in Ordinary Time
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ST. HELEN PARISH

Kącik katechizmowy
Jak działają Chrystus i Duch Święty w sercach
wiernych?
Przez sakramenty Chrystus członkom swego
Ciała udziela Ducha Świętego i łaskę Bożą, które
przynoszą owoce nowego życia według Ducha.
Wreszcie Duch Święty jest Nauczycielem
modlitwy.
Co oznacza słowo Kościół?
Kościół jest ludem, który Bóg zwołuje ze
wszystkich krańców ziem, aby utworzyć z nich
wspólnotę tych wszystkich, którzy przez wiarę i
Chrzest stają się dziećmi Bożymi, członkami
Kościoła i świątynią Ducha Świętego.
Czy są inne nazwy i obrazy, którymi Biblia
oznacza Kościół?
W Piśmie Świętym znajdujemy liczne obrazy,
powiązane z sobą, za pośrednictwem których
ukazywana jest tajemnica Kościoła. Stary
Testament preferuje obrazy powiązane z ideą
Ludu Bożego; w Nowym Testamencie są to
obrazy ukazujące Chrystusa jako G
" łowę" tego
Ludu, który jest Jego Ciałem, i nawiązują do
życia pasterskiego (owczarnia, trzoda, owce),
rolnictwa (rola uprawna, drzewo oliwne,
winnica), budownictwa (mieszkanie, skała,
świątynia), życia rodzinnego (oblubienica,
matka, rodzina).

Zachęcamy do odwiedzania strony
www.catholicleaguepolonia.org
Można na niej znaleźć wiele informacji
co dzieje się w parafiach na terenie
naszej diecezji.

Jeżeli planujesz wysłanie komuś kartki
czy to z okazji urodzin, imienin, rocznicy
dlaczego nie zamówić mszy Św. w ich
intencjach? Msze Święte ofiarowane są
za żywych i za zmarłych. Nie ma lepszego
daru niż ofiarowanie modlitwy w czyjejś
intencji

Rok Sakramentów
Lipiec 2014 - Czerwiec 2015

August 24th, 2014: 21st Sunday in Ordinary Time
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Monika urodziła się ok. 332 r. w Tagaście (północna Afryka), w rodzinie rzymskiej, ale głęboko
chrześcijańskiej. Jako młodą dziewczynę wydano ją za pogańskiego urzędnika, Patrycjusza, członka rady
miejskiej w Tagaście. Małżeństwo nie było dobrane. Mąż miał charakter niezrównoważony i popędliwy.
Monika jednak swoją dobrocią, łagodnością i troską umiała pozyskać jego serce, a nawet doprowadziła
go do przyjęcia chrztu. W wieku 22 lat urodziła syna - Augustyna. Po nim miała jeszcze syna Nawigiusza
i córkę, której imienia historia nam nie przekazała. Nie znamy także imion innych dzieci.
W 371 r. zmarł mąż Moniki. Monika miała wówczas 39 lat. Zaczął się dla niej okres 16 lat, pełen
niepokoju i cierpień. Ich przyczyną był Augustyn. Zaczął on bowiem naśladować ojca, żył bardzo
swobodnie. Poznał jakąś dziewczynę; z tego związku narodziło się nieślubne dziecko. Ponadto
młodzieniec uwikłał się w błędy manicheizmu. Zbolała matka nie opuszczała syna, ale szła za nim
wszędzie, modlitwą i płaczem błagając dla niego u Boga o nawrócenie. Kiedy Augustyn udał się do
Kartaginy dla objęcia w tym mieście katedry wymowy, matka poszła za nim. Kiedy potajemnie udał się
do Rzymu, a potem do Mediolanu, by zetknąć się z najwybitniejszymi mówcami swojej epoki, Monika
odnalazła syna. Pewien biskup na widok jej łez, kiedy wyznała mu ich przyczynę, zawołał: "Matko, jestem
pewien, że syn tylu łez musi powrócić do Boga". To były prorocze słowa. Augustyn pod wpływem kazań
św. Ambrożego w Mediolanie przyjął chrzest i rozpoczął zupełnie nowe życie (387).
Szczęśliwa matka spełniła misję swojego życia. Mogła już odejść po nagrodę do Pana. Kiedy wybierała
się do rodzinnej Tagasty, zachorowała na febrę i po kilku dniach zmarła w Ostii w 387 r. Daty dziennej
Augustyn nam nie przekazał. Wspomina jednak jej pamięć w najtkliwszych
słowach.
Ciało Moniki złożono w Ostii w kościele św. Aurei. Na jej grobowcu
umieszczono napis w sześciu wierszach nieznanego autora. W 1162 r.
augustianie mieli zabrać święte szczątki Moniki do Francji i umieścić je w
Arouaise pod Arras.
W 1430 r. przeniesiono je do Rzymu i umieszczono w kościele św. Tryfona, który
potem otrzymał nazwę św. Augustyna. Św. Monika jest patronką kościelnych
stowarzyszeń matek oraz wdów.
W ikonografii św. Monika przedstawiana jest w stroju wdowy. Jej atrybutami są
książka, krucyfiks, różaniec.

Od Rady Parafialnej
W związku z tym, że bardzo mało ankiet zostało zwróconych postanowiliśmy przedłużyć czas ich zwrotu do
końca sierpnia. Wasze uwagi i sugestie są dla nas bardzo cenne dlatego też prosimy, aby poświęcić kilka
minut, wypełnić ankietę i zwrócić ją do nas. Ankiety można przekazywać członkom Rady Parafialnej lub
wrzucać do skrzynki z sugestiami, która znajduje się w przedsionku kościoła.
Dziękujemy,
Harriet Siller,
Przewodniczący Rady Parafialnej

