XXI Niedziela Zwykła, 23 sierpień, 2015

Panie, do kogóż pójdziemy?
Ty masz słowa życia wiecznego.
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
Harriet Siller, Parish Council Chair
sthelenparishcouncil@gmail.com
Jill Anderson, Finance Council Chair
ST. HELEN SCHOOL
2347 W. Augusta Blvd.
Phone (773) 486-1055;
www.sthelenchicago.org
Mrs. Marianne Johnson, Principal

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
21st Sunday in Ordinary Time, Sunday, August 23, 2015, NIEDZIELA; XXI Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian; † Barbara Kowalska
9:00 AM - For Parishioners; † Bernice Dowejko; † Joseph Stopka 12th death anniversary req by wife and
children; Healing and Recovery for Courtney Cusentino; Perla Oblena Birthday blessings
10:30 AM – Za Parafian; Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Nieustającej pomocy za otrzymaną
łaskę i o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla Zenona;
† Dariusz Piekarski 3 rocznica śmierci; † Anastazy Piekarski kochany ojciec i dziadek w 2 rocznicę śmierci
z intencji córki z rodziną
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory; † Joseph S. Jagiello; † Józefa Wons
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church;
Monday, August 24, 2015, PONIEDZIAŁEK: St. Bartholomew
7AM For Poor Souls in Purgatory;
Tuesday, August 25, 2015, WTOREK: St. Louis
7AM † Jan Czepiel
Wednesday, August 26, 2015, ŚRODA:
7 AM † Anna Śliwa rocznica śmierci
Thursday, August 27, 2015, CZWARTEK: St. Monica
7 AM
Friday, August 28, 2015, PIĄTEK: St. Augustine
7 AM † Javier Romero req by his daughters
Saturday, August 29, 2015, SOBOTA:
8 AM
22nd Sunday in Ordinary Time, Sunday, August 30, 2015, NIEDZIELA; XX Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian;
9:00 AM - For Parishioners; † Joseph, Emily Rybicki req by family; Healing and Recovery for Courtney
Cusentino
10:30 AM – Za Parafian; Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Nieustającej pomocy za otrzymaną
łaskę i o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla Zenona;
Śp. † Maria Masek 15 rocznica śmierci z intencji córek z rodzinami
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory;
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church;
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ST. HELEN PARISH

Chicago Pallium Celebration Sunday, August 23, 2015 | 2:15 p.m.

On Sunday, August 23, Archbishop Blase J. Cupich will celebrate a special 2:15 p.m. Mass, at Holy
Name Cathedral, State and Superior Streets in Chicago.
At this Mass, Archbishop Carlo Maria Viganò, Apostolic Nuncio to the United States, will invest
Archbishop Cupich with the pallium that was blessed by Pope Francis at the Vatican on Monday, June 29.
Archbishop Cupich will greet the faithful in the Cathedral following the Mass until 4:30 .m.
All are invited to attend this celebration and no tickets are required.

Arcybiskup Blase Cupich zaprasza wszystkich do uczestnictwa w chicagowskich uroczystościach wręczenia
paliusza. Odbędą się one w niedzielę, 23 sierpnia o godzinie 2:15pm w katedrze Świętego Imienia. Otrzyma on
Paliusz z rąk Nuncjusza Apostolskiego, który 29 czerwca został pobłogosławiony przez Papieża Franciszka.
Wejście do katedry bez biletów wstępu.

From Parish Council
Archbishop Blase Cupich would like to hear
feedback from you on the following questions:
1) How can our parishes best support each other in this
time of Archdiocese decentralization?
2) Summarize feedback from each parish regarding
Archbishop Cupich's item: "Please suggest actionable
ways that the Archdiocese Office can facilitate ongoing
discussion in the coming year about the Instrumentum
Laboris."
The Instrumentum Laboris is a 53 page document that is
being used to prepare attendees for the Synod on the
Family. If you would like to have a copy please contact
parish office. Or you may download it from our parish
website.
Feedback can be sent to our parish council address:
sthelenparishcouncil@gmail.com or submitted at
the back of church.
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The 10th Annual St. Helen Carnival is August 21-23, 2015 The entertainment schedule is as follows:

Sunday, August 23, 2015

1 - 3 pm

Tony Blazonczyk's New Phaze
Polka Band

Sunday, August 23, 2015

3 - 5 pm

Get On Up

Sunday, August 23, 2015

5 - 7 pm

Logan Squares

Sunday, August 23, 2015

7 - 9 pm

Low Down Brass Band

Miscellaneous
I’m looking for 1 or 2 bedroom apartment for
rent at St. Helen area. 773 235 3576

CATECHISM CORNER
Who can baptize?
The ordinary ministers of Baptism are the bishop and
the priest. In the Latin Church the deacon also can
baptize. In case of necessity any person can baptize
provided he has the intention of doing what the
Church does. This is done by pouring water on the
head of the candidate while saying the Trinitarian
formula for Baptism: “I baptize you in the name of
the Father and of the Son and of the Holy Spirit”.
Is Baptism necessary for salvation?
Baptism is necessary for salvation for all those to
whom the Gospel has been proclaimed and who have
had the possibility of asking for this sacrament.
Is it possible to be saved without Baptism?
Since Christ died for the salvation of all, those can be
saved without Baptism who die for the faith (Baptism
of blood). Catechumens and all those who, even
without knowing Christ and the Church, still (under
the impulse of grace) sincerely seek God and strive to
do his will can also be saved without Baptism
(Baptism of desire). The Church in her liturgy
entrusts children who die without Baptism to the
mercy of God.
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Prayer for Parish Transformation
O God,
you founded your church
upon the faith of the apostles
with Christ as her cornerstone.
Look kindly upon our parish
as we engage in the Parish Transformation
initiative.
May our efforts bear fruit for your church
and renew our parish community
in service of the Gospel.
In the name of Jesus the Lord.
Amen.

ST. HELEN PARISH

Modlitwa o pomyślny przebieg
Transformacji Parafii
O Boże,
Ty założyłeś swój Kościół
na wierze Apostołów
z Chrystusem Jego kamieniem węgielnym.
Spójrz łaskawie na naszą wspólnotę,
gdy rozpoczynamy inicjatywę
Transformacji parafii.
Niech nasze wysiłki przyniosą owoce
dla Twego Kościoła
i odnowią naszą wspólnotę parafialną
w służbie Ewangelii
W imię Pana Jezusa. Amen.
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Debt Reduction
Spłata Długu

Outstanding Archdiocesan Bills
for this Fiscal Year
July 1, 2015 - June 30, 2016

/ Cel

Niezapłacone rachunki
Archidiecezjalne za ten rok fiskalny
1 lipiec 2015 do 30 czerwiec 2016

$10,000

$8,074

$8,075

$8,000
/ Zebrano

$6,000
$4,000
$2,000

Thank you! Bóg zapłać

$0

July / lipiec

August / Sierpień

Online Discernment Retreat
for Single Catholic Women
Ages 18-40
September 13 - 17
Connect on Skype, email or by phone to reflect
and ask questions about discerning religious life.
Walk through tools and materials with a retreat
director and pray together. For single Catholic
women ages 18-40. Sponsored by the Daughters
of Charity and Sisters of Charity. For more
information contact Sister Virginia Ann Brooks,
D.C., at sistervirginiaann.brooks@doc.org or
812-963-7559. Register online at http://
called2.be/SCFODR15.
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ST. HELEN PARISH

WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
August 16, 2015
Total Sunday collection /
Wysokość niedzielnej składki

TOTAL

Weekly budget
Budżet tygodniowy

Over budget
(Under budget)

$1,294.46

$5,100

($3,805.54)

$1,165

Capital Improvement /
Utrzymanie budynków

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

Upcoming Collections / Nadchodzące Składki
August 23rd / 23 sierpień - The Catholic League / Liga Katolicka
August 30th / 30 sierpień - Debt Reduction / Spłata długu

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
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ST. HELEN PARISH

The Women’s Center
Kobiety, które przypuszczają, że są w ciąży i znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, przychodzą
do nas po pomoc, badanie ultradźwiękowe (ultrasound) i fachową konsultację. Nasz Ośrodek utrzymuje się
z prywatnych funduszy i każdego roku nasi doradcy pomagają przeciętnie 33,000 kobiet oraz ich
rodzinom. W ciągu 31 lat naszej posługi umożliwiliśmy ponad 38,000 matek urodzić ich dziecko i zapewnić
im materialną i emocjonalną pomoc.
Uczyńcie postanowienie uczestnictwa w naszym marszu (5-K) i rajdzie rowerowym dla Życia w
sobotę 12 września od godz. 9:00 rano do 1:00 po południu. Impreze odbędzie się w dwóch miejscach:
Chicago - północno-zachodnia strona miasta - Caldwell Woods [Milwaukee i Devon Ave.] oraz Oak
Forest w Yankee Woods [blisko 167 Str. i Central Ave.]. Po więcej informacji prosimy dzwonić do Janet
na numer 773-685-2531 lub elektronicznie www.womens-center.org.
Czy czujecie się powołani do służby w obronie życia? Nasze Centrum dla Kobiet potrzebuje
nowych wolontariuszy w naszym Ośrodku przy 5116 N. Cicero Ave. Bardzo chcielibyśmy znaleźć
mężczyznę-emeryta, który byłby zdolny do przewożenia dziecięcych mebelków o wadze do 40 funtów w
środy albo w czwartki od 10:00 rano do 2:00 po południu. Potrzebujemy także kobiety do asystowania
naszym klientom w magazynku /Family Room/ raz lub dwa razy w miesiącu w soboty od 9:00 rano do
południa lub od południa do 3:00 po południu. Poszukujemy osobę do powitania klientów i udzielania
informacji w recepcji w piątki od 1:00 rano do 4:00 po południu. Mamy także doskonałą okazję dla
pojedynczych osób lub grupy przyjaciół [grupy czteroosobowe] do przygotowania buteleczek dziecięcych
do następnej akcji zbierania drobnych pieniędzy w parafiach na cele Centrum dla Kobiet.
Pomyślcie o zorganizowaniu “baby shower” dla dzieci i matek. Szczególnie pootrzebne są nowe
ubranka dla niemowląt od noworodków do 3 miesięcy, nowe śliniaczki, środki higieny dla niemowląt i
jednorazowe pieluszki w rozmiarze 6. Jeśli jesteście zaintereswani urządzeniem dla nas “baby shower” to
prosimy o kontakt z Paige na numer 773-794-8807 lub drogą elektroniczną pscarlett@womens-center.org.

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.
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Papież Franciszek na Twitterze:

„Z Bogiem nic nie jest stracone,
ale bez Boga wszystko
jest stracone„

KĄCIK KATECHIZMOWY
Kto może chrzcić?
Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup i prezbiter, a w
Kościele łacińskim także diakon. W razie konieczności
może ochrzcić każda osoba, pod warunkiem że chce
uczynić to, co czyni Kościół, gdy chrzci. Polewa wodą
głowę kandydata i wymawia trynitarną formułę
chrzcielną: "Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i
Ducha Świętego".
Czy chrzest jest konieczny do zbawienia?
Chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którym
była głoszona Ewangelia i którzy mieli możliwość
proszenia o ten sakrament.
Czy można być zbawionym bez chrztu?
Ponieważ Chrystus umarł dla zbawienia wszystkich,
mogą być zbawieni, chociaż nie przyjęli chrztu, ci,
którzy ponoszą śmierć z powodu wiary {chrzest krwi),
katechumeni i wszyscy ludzie, którzy pod wpływem łaski,
nie znając Chrystusa i Kościoła, szczerze szukają Boga i
starają się pełnić Jego wolę {chrzest pragnienia). Jeśli
chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, Kościół w swojej
liturgii może tylko polecać je miłosierdziu Bożemu.

