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Mrs. Marianne Johnson, Principal

Schedule of Services
Plan Posługi Duszpasterskiej
MASSES:
Sunday: 9:00 a.m., 12:30 p.m. & 6:00 p.m. (English)
7:30 a.m. & 10:30 a.m. (Polish)
Weekday: 7:00 a.m. (Bilingual English / 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. (po polsku)
9:00 a.m., 12:30 p.m. i 6:00 p.m. (po angielsku)
W tygodniu (od poniedziałku do piątku)
7:00 a.m. (dwujęzyczna angielsko - polska)
Sobota: 8:00 rano (po polsku)
Spowiedź: Sobota 8:30 – 9:00 a.m.; Pierwszy Piątek miesiąca
5:45 p.m. - 6:45 p.m. lub na umówienie

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE ŚW. W TYGODNIU
15th Sunday in Ordinary Time, Sunday, July 12, 2015, NIEDZIELA; XV Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian; † Anna Holicz; † Stanisława Urban
9:00 AM - For Parishioners; For Holy Name Family Club members both living and deceased; † Joseph S.
Jagiello
10:30 AM – Za Parafian; Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Nieustającej pomocy za otrzymaną
łaskę i o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla Zenona; O zdrowie i bł. Boże dla Zofii statkiewicz z okazji
urodzin z intencji Barbary Rusiecki
Za dusze śp. † Chuck Gart drogi przyjaciel; † Franciszek Kociubiński; † Aniela Kociubiński; † Jan Jarząbek
zmarły 5 lipca z intencji przyjaciół; † Aleksander Kochan 28 rocznica śmierci z intencji syna z rodziną
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory;
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church;
Monday, July 13, 2015, PONIEDZIAŁEK: St. Henry
7AM For Poor Souls in Purgatory; † Adeline, William J. Kenar; † Shirley Kenar
Tuesday, July 14, 2015, WTOREK: St. Kateri Tekakwitha
7AM † Ben, Stephanie Bartosik
Wednesday, July 15, 2015, ŚRODA: St. Bonaventure
7 AM † Joseph S. Jagiello; † Andrew Diaz special intentions; † Gregory Trocha 1st
death anniversary req by Carl and Cindy Zeman
Thursday, July 16, 2015, CZWARTEK: Our Lady of Mt. Carmel
7 AM † Catherine, Michael Krystyn
Friday, July 17, 2015, PIĄTEK:
7 AM
Saturday, July 18, 2015, SOBOTA: St. Camillus
8 AM
16th Sunday in Ordinary Time, Sunday, July 19, 2015, NIEDZIELA; XVI Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian; † Frank Spula death anniversary;
9:00 AM - For Parishioners;
10:30 AM – Za Parafian; O zdrowie i bł. Boże na nowej drodze życia dla Anety i Zoriana; Z
podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla kochanych dziadków Zofii i
Tadeusza z okazji 60 rocznicy ślubu z intencji wnuczki z rodziną; O zdrowie i bł. Boże dla rodziny Alicji
Kowalczyk
Za dusze śp. † Chester Cichonski z okazji urodzin;
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory;
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church;

July 12th, 2015: 15th Sunday in Ordinary Time

Page 3

On June 26, 2015, the US Supreme Court ruled that the US Constitution guarantees the right for same-sex
couples to marry in all 50 US states. Associate Justice Anthony Kennedy stated in the majority opinion:
"The Court, in this decision, holds same-sex couples may exercise the fundamental right to marry in all
States."
USCCB Head calls Supreme Court decision "a tragic mistake"
The U.S. Supreme Court decision, June 26, interpreting the U.S. Constitution to require all states to
license and recognize same-sex “marriage” “is a tragic error that harms the common good and most
vulnerable among us,” said Archbishop Joseph E. Kurtz of Louisville, Kentucky, president of the U.S.
Conference of Catholic Bishops (USCCB)
Regardless of what a narrow majority of the Supreme Court may declare at this moment in history, the
nature of the human person and marriage remains unchanged and unchangeable. Just as Roe v. Wade did
not settle the question of abortion over forty years ago, Obergefell v. Hodges does not settle the question
of marriage today. Neither decision is rooted in the truth, and as a result, both will eventually fail. Today
the Court is wrong again. It is profoundly immoral and unjust for the government to declare that two
people of the same sex can constitute a marriage.

Sign the petition
Let Pope Francis know you would like him to reaffirm categorically the Catholic teaching that divorced
and civilly remarried Catholics cannot receive Holy Communion and that homosexual unions are contrary
to Divine and natural law.
Please support our urgent Filial Appeal to Pope Francis by completing the petition online at
http://www.filialappeal.org/
Your petition form will be delivered to him in the Vatican along with thousands of others! More than 300
thousand people have signed the petition.
“In view of the Synod on the family to be held in October 2015, we filially address Your Holiness to
express our fears and hopes regarding the future of the family.
Our fears arise from witnessing a decades-long sexual revolution promoted by an alliance of
powerful organizations, political forces and the mass media that consistently work against the very
existence of the family as the basic unit of society. Ever since the so-called May 1968 Sorbonne
Revolution, a morality opposed to both Divine and natural
law has been gradually and systematically imposed on us so
implacably as to make it possible, for example, to teach the
abhorrent “gender theory” to young children in many
countries” says the letter to Pope .
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The Choir loft is “Open”!
Do you enjoy singing at mass? Have
you ever been up to the choir loft?
(We have quite the view!) If you
would like to consider joining the
music ministry, or just want to see
what it’s like upstairs, please feel
free to take a trip up the stairs - the
door is open! We can chat before/
after mass and you can meet other
members of the music ministry!
See you then!
-Alex Fries
Music Director

ST. HELEN PARISH
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CATECHISM CORNER
You can make your contributions 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 contributions and payments
• Email notification of contributions and payments
• Never miss another Sunday Contribution when you
are out of town
• You can log on from anywhere there is internet access
• Free app for Android phone!
• Secure and flexible

Does the Church need places in order to celebrate
the liturgy?
The worship “in spirit and truth” (John 4:24) of the
New Covenant is not tied exclusively to any place
because Christ is the true temple of God. Through him
Christians and the whole Church become temples of the
living God by the action of the Holy Spirit. Nonetheless,
the people of God in their earthly condition need places
in which the community can gather to celebrate the
liturgy.
What are sacred buildings?
They are the houses of God, a symbol of the Church
that lives in that place as well as of the heavenly
Jerusalem. Above all they are places of prayer in which
the Church celebrates the Eucharist and worships Christ
who is truly present in the tabernacle.
What are the privileged places inside sacred
buildings?
They are: the altar, the tabernacle, the place where the
sacred Chrism and other holy oils are kept, the chair of
the bishop (cathedra) or the chair of the priest, the
ambo, the baptismal font, and the confessional.
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Papież Franciszek na Twitterze:

„Tak jak dobry Samarytanin,
nie wstydźmy się dotykać ran
tych, którzy cierpią, ale
próbujmy je leczyć poprzez
akty miłości „

St. Helens is planning a 4 session
Faith Formation class for
Parents and their Toddlers.
The goal is to offer concrete ways
Parents can teach the Catholic faith
to their children.
We need your help!

Parafia Św. Heleny planuje
4 spotkania na temat
Formacja Wiary - spotkania te są
dla rodziców i małych dzieci.
Chcemy pomóc rodzicom i nauczyć
ich w jaki sposób mogą
uczyć i przekazywać wiarę katolicką
swoim dzieciom.
Zapraszamy na spotkania
i zachęcamy do współpracy !

773-629-9836
sabina.ferraramullin@gmail.com
Contact Sabina by 7/31 if you are
interested in being an instructor.

Jeżeli jesteś zainteresowany
aby pomóc jako instruktor,
prosimy o kontakt z Sabiną

July 12th, 2015: 15th Sunday in Ordinary Time
On June 30th, we finished fiscal year in
the Archdiocese. Unfortunately we
weren’t able to pay all archdiocesan Bills
such as building insurance, archdiocesan
assessment, health insurance and a
monthly contribution to the priest
retirement fund. We have to pay the
amount as quickly as possible because we
pay an interest from it. Today, the second
collection will be used to repay our debt.
The amount we owe to the archdiocese is
$ 71,000. Thank you for your generosity.

Z dniem 30 czerwca kończy się w
Archidiecezji rok fiskalny. Niestety ale w
ciągu roku nie udało nam się zapłacić
wszystkich rachunków archidiecezjalnych
takich jak ubezpieczenie budynków,
dziesięcina od naszych składek, ubezpieczenie zdrowotne i
comiesięczna składka na fundusz emerytalny księży. Kwotę
tą jednak musimy zapłacić w możliwie jak najszybszym
czasie gdyż naliczane są od niej odsetki. Dzisiaj druga
składka zostanie przeznaczona na spłatę naszego długu,
którego kwota wynosi $71,000. Prosimy o Waszą hojność.
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St. Helen Parish
Catholic Annual Appeal
2015 Report
Amount pledged /
Wysokość
zobowiązań

Amount Paid /
Kwota zapłacona

Thank you for your donations
Bóg zapłać za Waszą hojność

Music Lessons at St. Helen’s
Alex Fries, music director, will be offering lessons on Sunday afternoons and evenings at
the church. Lessons offered will be for piano, voice, trumpet, guitar, organ, and music
reading/music theory.Tutoring on other instruments may be available. All ages welcome!
Please contact Alex at sthelensmusic@gmail.com or see him after mass for scheduling &
pricing.

Miscellaneous
I’m looking for an apartment to rent at St. Helen area. 773 235 3576

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.
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
June 28, 2015
Total Sunday collection /
Wysokość niedzielnej składki
Peter’s Pence /
Świętopietrze

TOTAL

Weekly budget
Budżet tygodniowy

Over budget
(Under budget)

$1, 880.95

$5,100

($3,219.05)

$800.22

July 5, 2015
Total Sunday collection /

School Support / Szkoła Św. / Heleny - $347.70

TOTAL

Weekly budget
Budżet tygodniowy

Over budget
(Under budget)

$1, 675

$5,100

($3,425)

Upcoming Collections / Nadchodzące Składki
July 19th / 19 lipiec - Capital Improvemnt / Utrzymanie budynków

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
e-mail

July 12th, 2015: 15th Sunday in Ordinary Time
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Wyrok Sądu Najwyższego o homoseksualnych
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zawyrokował, iż zakaz homo-małżeństw stosowany przez
konserwatywne stany jest… niezgodny z konstytucją. W praktyce oznacza to otwartą drogę do ostatecznej
prawnej legalizacji związków jednopłciowych we wszystkich pięćdziesięciu stanach. Amerykańskie homolobby określiło decyzję sądu jako „zwycięstwo miłości”.
Liberalne media w Stanach Zjednoczonych świętują tryumf z powodu „historycznego momentu”, jakim jest
zrównanie małżeństwa ze związkami homoseksualistów. Mediom amerykańskim wtórują liberalne media w
Polsce. „Moment jest historyczny: nie będzie bowiem powrotu do zakazu zawierania małżeństw
jednopłciowych, a Stany Zjednoczone stają się największym na świecie państwem (i 22. w kolejności), w
którym będzie obowiązywać równość małżeńska” – czytamy w portalu „Polityki”.
Te entuzjastyczne komentarze odnoszą się do decyzji Sądu Najwyższego stwierdzającego, iż zakaz homomałżeństw stanowi złamanie 14 poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. W myśl tego poglądu
zagłosowało 5 z 9 sędziów Sądu Najwyższego. Decydujący głos złożył sędzia Anthony Kennedy. Z nie
mniejszym entuzjazmem na decyzję zareagował liberalny prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama.
„Dzisiejszy dzień to duży krok w naszym marszu ku równości. Gejowskie i lesbijskie pary mają teraz prawo
do małżeństwa, tak jak wszyscy inni” – napisał szef Białego Domu na swoim Twitterze, okraszając wpis
tagiem #LoveWins (miłość zwycięża) wraz z serduszkiem w kolorach tęczy LGBT.

Biskupi USA: wyrok Sądu Najwyższego o homoślubach tragiczny
Wprawdzie prezydent Obama nazwał tę decyzję „wielkim krokiem w marszu ku równości i zwycięstwem
Ameryki w walce o uznanie praw cywilnych”. Jednak biskupi USA dostrzegają w niej, przeciwnie, „tragiczny
błąd uderzający w dobro wspólne i najsłabszych, którymi są dziećmi”. Tak Konferencja Episkopatu Stanów
Zjednoczonych skomentowała wyrok Sądu Najwyższego uznający zakaz homoślubów za niekonstytucyjny.
Decyzją tą zostały tym samym zalegalizowane gejowskie śluby we wszystkich 50 stanach. Według wyroku,
orzeczonego większością 5 głosów przeciwko 4, z konstytucyjnych gwarancji uczciwego procesu i równej
ochrony prawnej wynika, że poszczególne stany nie mogą zakazywać „małżeństw” osób tej samej płci.
Osoby rozwiedzione i żyjące w nowych cywilnych związkach nie mogą przystępować do Komunii Świętej, a
związki homoseksualne są sprzeczne z prawem Boskim i naturalnym - poprośmy Ojca Świętego Franciszka,
by kategorycznie potwierdził katolickie nauczanie w tych sprawach. Dołącz do synowskiej prośby
kierowanej do Papieża Franciszka poprzez wypełnienie formularza na stronie www.ratujmyrodzine.pl
Twój podpis pod listem zostanie dostarczony Ojcu Świętemu do Watykanu wraz z tysiącami innych! Już
ponad 320 tysięcy wiernych podpisało się pod „synowską prośbą” do Ojca Świętego Franciszka.
Sygnatariusze - wśród nich koronowane głowy, arystokraci i wybitni uczeni - proszą papieża o wypowiedź,
która ucięłaby spekulacje narastające po ostatnim synodzie.
Wobec zbliżającej się kolejnej sesji Synodu ds. Rodziny, która ma się odbyć w październiku 2015 roku, z
synowskim oddaniem zwracamy się do Waszej Świątobliwości, by wyrazić zarówno nasze obawy, jak i
nadzieje dotyczące przyszłości rodziny.
Nasze obawy wynikają z doświadczeń całych dekad rewolucji seksualnej, promowanej przez sojusz potężnych
organizacji, sił politycznych oraz mediów, które ustawicznie działają przeciwko samej istocie małżeństwa
jako podstawowej komórki społecznej. Począwszy od tzw. Rewolucji roku 1968, doświadczamy stopniowego
narzucania praw i zwyczajów moralnych przeciwnych w tym względzie zarówno prawu naturalnemu, jak i
Bożemu” - piszą autorzy synowskiej prośby do papieża Franciszka.
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KĄCIK KATECHIZMOWY
Czy Kościół potrzebuje miejsc dla celebracji
liturgicznej?
Kult Nowego Przymierza " w Duchu i prawdzie" (J 4,24)
nie jest związany z jakimś określonym miejscem na
zasadzie wyłączności, ponieważ Chrystus jest
prawdziwą Świątynią Bożą, co sprawia, że także
chrześcijanie i cały Kościół stają się - pod działaniem
Ducha Świętego - świątyniami Boga żywego. Jednakże
w swoim ziemskim wymiarze Kościół potrzebuje miejsc,
w których mogłaby się gromadzić wspólnota wiernych
dla celebracji liturgii.
Czym są świątynie?
Są one domami Bożymi, symbolami Kościoła, który w
tym miejscu żyje, a także obrazem mieszkania
niebieskiego, do którego pielgrzymujemy. Są miejscami
modlitwy, w których Kościół celebruje przede wszystkim
Eucharystię i adoruje Chrystusa rzeczywiście obecnego
w tabernakulum.
Jakie są uprzywilejowane miejsca wewnątrz świątyni?
Są to: ołtarz, tabernakulum, miejsce służące do
przechowywania świętego krzyżma oraz innych olejów
świętych, katedra biskupa lub krzesło prezbitera,
ambona, chrzcielnica, konfesjonał.

Poszukuje garażu do wynajęcia w okolicy Damen/Iowa (773) 862 7228
***
Poszukuje kobiety do wspólnego zamieszkania - okolica helenowa
(773) 512 2077

Ofiary elektroniczne
Nasza parafia posiada możliwość dokonywania ofiar poprzez internet.
Wystarczy wejść na stronę www.givecentral.org lub zeskanować kod.
Strona internetowa jest bezpieczna i zapewnia wygodę. Wpłat można dokonywać jednorazowo lub
założyć konto i korzystać co tydzień. Na koniec roku można wydrukować raport ofiar i odliczyć je sobie od podatku.
Dla osób używających telefony z internetem dostępna jest bezpłatna aplikacja.
Jeżeli ktokolwiek ma pytania w tej sprawie prosimy o kontakt z biurem parafialnym.

July 12th, 2015: 15th Sunday in Ordinary Time
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Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej
Dobrej Pomocy w Wisconsin - 4 październik 2015
St ona inter etowa: www.pielg zy kadowisconsin.blogspot.com
Kontakt do organizatora: Ks. Andrzej Izyk
tel. 773-726-3242
Email: pl.chicago@yahoo.com

"Droga"to katolicki dwutygodnik dla młodzieży. Pierwszy numer ukazał się w 1995 r., a decyzja o jego wydawaniu
zapadła w Watykanie, w obecności i przy błogosławieństwie św. Jana Pawła II. Misją "Drogi"jest promowanie
wartości katolickich wśród młodzieży z wykorzystaniem mediów i pomoc w odkryciu życiowego
powołania.
Co w " Drodze" ? Społeczno-religijne tematy numerów (np. dogadać się z rodzicami, cyberprzemoc,
co to znaczy mieś swój styl, jak przeżyć spowiedź), wywiady ze znanymi ludźmi, artykuły o historii
Polski, pro-life, rozważania Ewangelii, artykuły o dojrzewaniu, odpowiedzi ekspertów (psychologa,
ginekologa, dietetyka, kapłana) na pytania czytelników a także hobby, sport, rękodzieło i inne.

"Drogę" w formie elektronicznej można już pobrać na Cyfrostudnia.pl.

Jak ubranym do kościoła?
Lato jest dla wielu ludzi czasem wakacji i odpoczynku. Pogoda zachęca, by się pozbywać niepotrzebnych wierzchnich
ubrań i chodzić wszędzie luźno i swobodnie ubranym tak, jak się chodzi na plażę czy na basen. Niestety praktyka ta
dostaje się coraz częściej również do kościoła. Duszpasterze raz po raz w okresie letnim starają się przypominać o
schludnym ubiorze w kościele. Robią to czasem na wesoło, czasem poważnie, wszystko w jednym celu: przypomnieć
miejsce i cel naszej obecności w bliskości Boga.
Pierwszym argumentem teologicznym jest bycie w obecności kogoś bardzo wyjątkowego, bo samego Boga: Stwórcy i
Pana, któremu przez odpowiedni, czysty i schludny ubiór oraz skromną postawę oddaje się cześć i szacunek. Wiemy, że
ludzie kulturalni potrafią przychodzić na spektakle teatralne, operowe czy koncerty w garniturze i stroju galowym.
Każdy inny strój jest odbierany jako wyraz braku odpowiedniej kultury, obyczaju, czy wychowania. Czasami dobrze
jest porównać taką wizytę w kościele do spotkania z samym królem czy prezydentem. Na podobne spotkania nikt nie
przyjdzie w klapkach plażowych, w krótkich spodenkach, nie mówiąc o wyzywających mini spódniczkach, odkrytych
ramionach, czy głębokich dekoltach. Tym bardziej należy zachować szacunek wyrażony w odpowiednim ubiorze wobec
potężnego i miłosiernego majestatu Boga. Pamiętamy, że dawniej każdy miał specjalny świąteczny strój przeznaczony
tylko na niedzielną Msze świętą. Szkoda, że dziś zarzucono tę piękną tradycję. Następnym
argumentem jest teologia stroju, ukrywającego po grzechu pierworodnym miejsca wstydliwe
mogące przywoływać skojarzenie seksualne, przyczynę wielu pokus i upadków ludzi, już nie
mówiąc o rozpraszaniu innych podczas liturgii. Stroje te dawały gwarancje zachowywania
naturalnego wstydu chroniącego przeciw publicznej demoralizacji. To właśnie również te
względy sprawiły, że księża, zakonnicy i zakonnice, zaczęli nosić sutanny, habity, a kobiety
nawet welony, by ukryć niepotrzebne zaokrąglenia i wabiki mogące przywoływać grzeszne
skojarzenie i niepotrzebne rozproszenia. Wielu ludzi przed Soborem Watykańskim II (19621965) nosiło również welony i skromne odpowiednie ubiory. Kontynuujmy tę piękną tradycję
zachowując powagę miejsca i godność Osoby, z którą się spotykamy w kościele.

