XXIV Niedziela Zwykła, 13 wrzesień, 2015

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
24th Sunday in Ordinary Time, Sunday, September 13, 2015, NIEDZIELA; XXIV Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian; † Michał Stoga 11 rocznica śmimerci; † Stanisław Norel
9:00 AM - For Parishioners; † Adeline, William J. Kenar; † Shirley Kenar; † Joseph Kurtyka; † John
Caippeco; Deceased members of Balaban and Pawlik families; Mariuel Pactanac birthday blessings; For
Holy Name Family Club members both living and deceased; God’s blessings for Matthew Pawlik and his
family;
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 szczęśliwą podróż Zosi z Polski z intencji Janiny i
męża;
Śp. † Ryszard Migda 2 rocznica śmierci z intencji żony, córek i syna; † Katarzyna Banaś w rocznicę
śmierci; † Stefania Ćwik z okazji imienin; † Władysław Jamrog 2ga rocznica śmierci z intencji córki z
rodziną
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory;
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church;
Monday, September 14, 2015, PONIEDZIAŁEK:
9AM For Poor Souls in Purgatory;
Tuesday, September 15, 2015, WTOREK:
7AM † Casimir Bykowski birthday remembrance; Melvin and Pamela Diaz God’s blessings on wedding
anniversary
Wednesday, September 16, 2015, ŚRODA: SS. Cornelius and Cyprian
7 AM
Thursday, September 17, 2015, CZWARTEK: St. Robert Bellarmine
7 AM
Friday, September 18, 2015, PIĄTEK:
7 AM † Joseph S. Jagiello
Saturday, September 19, 2015, SOBOTA: St. Januarius
8 AM
25th Sunday in Ordinary Time, Sunday, September 20, 2015, NIEDZIELA; XXV Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian; Dziękczynna i o dalsze bł. Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Wiesławy i
Wiesława z okazji 30-tej rocznicy ślubu z intencji kuzynki; † Kenneth Swiatek 13 rocznica śmierci
9:00 AM - For Parishioners; † Janine Paulet;
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. † Drodzy rodzice Aniela, Stanisław Maćków; † Mary Pawlik z intencji męża Michała Pawlik
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory;
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church;
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I. Evangelization:
Introducing the living Christ and his Gospel as an invi-tation to a conversion of mind and heart that is
rooted in Christ
We are now ready to consider the "Building Blocks" of parish life. These "Building Blocks" are the core
foun-dations for all parishes through which they carry out the mission and ministry of Christ and grow
in his like-ness. The key to understanding a parish's mission is usually embedded in the building blocks.
The reaction of Mary of Magdala to finding the empty tomb was running back to the community to tell the
other disciples what she had experienced, announcing: “I have seen the Lord” (John 20:18). When Peter
went to the tomb, Scripture says “he went home amazed at what had happened” (Luke 24:12).The two
disciples on the road to Emmaus discovered the risen Jesus in the breaking of the bread and then ran back to
Jerusalem to announce to the eleven and those gathered with them that they had encountered the Lord (Luke
24:33-35). There is a joy and excitement in these accounts. The disciples could not keep what they had
experi-enced to themselves. Their experience lies at the heart of what evangelization means: to know the
Living Christ and to share the Good News with others.

Meeting the Living Christ
Have we met the Lord and heard his voice? We need to be clear that
the heart of Christianity is not a philos-ophy or ideology, but the
person of Jesus Christ. To be a Christian is not only to be a believer in
the Christ of the Gospels but to have a relationship with the risen
Christ living and present among us. Perhaps we can find consolation in
the apostles who seem to have been slow to understand and believe as
they grew in their relationship with Jesus. Recall Thomas who said to
Jesus: “Master, we do not know where you are going; how can we
know the way? Jesus said to him, “I am the way, the truth and the life.
No one comes to the Father except through me” (John 14:5-6). Philip
said: “Master, show us the Father and that will be enough for us” (John
14:8). Jesus had to tell him boldly, “Whoever has seen me has seen the
Father” (John 14:9). Evangelization stirs up the desire to know Christ
more intimately and to follow him more closely.

What do we need to do as a Parish to ensure that we become a Family of Faith, Hope, and
Love in Jesus Christ? Come to Parish Transformation and tell us your ideas. With fellow
parishioners, you will help define our mission, set priorities, and make plans to strengthen
our Parish.
Next meeting: Wednesday, September 16th at 7pm in the Bingo Hall located on the
west side of the school.
Please come. We need you.
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ST. HELEN PARISH

Miscellaneous
I’m looking for 1 or 2 bedroom apartment for rent at St. Helen area. 773 235 3576
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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
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CATECHISM CORNER
What is the essential rite of Confirmation?
The essential rite of Confirmation is the anointing with
Sacred Chrism (oil mixed with balsam and consecrated
by the bishop), which is done by the laying on of the
hand of the minister who pronounces the sacramental
words proper to the rite. In the West this anointing is
done on the forehead of the baptized with the words,
“Be sealed with the gift of the Holy Spirit”. In the
Eastern Churches of the Byzantine rite this anointing is
also done on other parts of the body with the words,
“The seal of the gift of the Holy Spirit”.
What is the effect of Confirmation?
The effect of Confirmation is a special outpouring of the
Holy Spirit like that of Pentecost. This outpouring
impresses on the soul an indelible character and
produces a growth in the grace of Baptism. It roots the
recipient more deeply in divine sonship, binds him more
firmly to Christ and to the Church and reinvigorates the
gifts of the Holy Spirit in his soul. It gives a special
strength to witness to the Christian faith.
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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.

My name is Matthew
Pawlik. I’m a single
grandfather of 3. In July
2014, after months of
being very ill, I was
diagnosed with Leukemia.
This disease has left me
very weak and unable to work. I’m now on a
waiting list for bone marrow transplant. I have
worked all my life to take care of my
responsibilities and this is hard for me now to ask
for help. Please help me fight disease. I need to
raise $36,000 for my rehabilitation and care after
transplant.
Donate today @ USbank Account
#103683187027 or make check
payable to Janet Huber in care of
Matthew Pawlik
Matthew Pawlik
4195 1/2 S Bannock St.
Englewood, CO 80110

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
/ Cel
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Outstanding Archdiocesan Bills
for this Fiscal Year
July 1, 2015 - June 30, 2016
Niezapłacone rachunki
Archidiecezjalne za ten rok fiskalny
1 lipiec 2015 do 30 czerwiec 2016
$10,000

$8,074

$8,075

$8,074

$8,000
$6,000
/ Zebrano

$4,000
$2,000

Thank you! Bóg zapłać

$0

July /
lipiec

August /
Sierpień

September/
Wrzesień

Rummage Sale
September 19th, 2015
10am - 4pm
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.

Wyprzedaż garażowa
19 wrzesień 2015
10am - 4pm
„Rummage Sale” (Kiermasz Rozmaitości) w naszej parafii odbędzie się 19 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.
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
September 6, 2015
Total Sunday collection /
Wysokość niedzielnej składki

TOTAL

Weekly budget
Budżet tygodniowy

Over budget
(Under budget)

$1,930.20

$5,100

($3,169.80)

$279

St. Helen School /
Szkoła Św. Heleny

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
September 13th / 13 wrzesień - Debt Reduction / Spłata długu
September 20th / 20 wrzesień - Capital Improvement / 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
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Jesteśmy obecnie gotowi do rozpatrzenia „elementów budujących misję” naszej parafii. Te „elementy
budujące” stanowią kręgosłup dla wszystkich parafii za pośrednictwem, którego one wypełniają misję i
posłannictwo Chrystusa, jak również wzrastają na Jego podobieństwo. Klucz do zrozumienia parafii jest
zwykle zawarty w „elementach budujących” parafię.

1. Ewangelizacja
Maria Magdalena poszła do uczniów. „Widziałam Pana”- oznajmiła. Po czym powiedziała im co usłyszała od
Niego. (Jn 20, 18)
Apostołowie w odpowiedzi na znalezienie pustego grobu, zgodnie z tym, co zostało zapisane w Piśmie
Świętym, pobiegli do swej wspólnoty, aby opowiedzieć pozostałym apostołom o tym, czego doświadczyli.
Maria Magdalena powiedziała: „Widziałam Pana” (J 20, 18). O Piotrze, który wszedł do grobu Pismo Święte
mówi: „I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało” (Łk 24, 12). Dwóch apostołów w drodze do Emmaus
rozpoznało zmartwychwstałego Pana po dzieleniu chleba i pobiegło z powrotem do Jeruzalem, aby oznajmić
jedenastu i tym, zebranym z nimi, że spotkali Pana (Łk 24, 33-35). We wszystkich tych przepadkach jest dużo
radości i ożywienia. Apostołowie nie mogli zatrzymać dla siebie, tego co doświadczyli. Ich doświadczenie leży
w sercu tego, czym jest ewangelizacja: poznania Żywego Chrystusa i dzielenia się Dobrą Nowiną z innymi.
Znać Jezusa
Czy spotkaliśmy Pana i słyszeliśmy Jego głos? Musimy jasno
powiedzieć, że sercem chrześcijaństwa nie jest filozofia lub ideologia,
co raczej osoba Jezusa Chrystusa. Bycie chrześcijaninem nie oznacza
jedynie wiary w Chrystusa, o którym opowiadają Ewangelie, ale
również bycie w relacji ze zmartwychwstałym Chrystusem żyjącym
pośród nas. Być może znajdujemy pociechę w zachowaniu apostołów,
którzy dość wolno czynili postęp w rozumieniu i w wierze podczas
pogłębiania swojej relacji z Jezusem. Przypomnijmy Tomasza, który
powiedział do Jezusa: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc
możemy znać drogę?” Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą i
prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze
Mnie” (J 14, 5-6). Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to
nam wystarczy” (J 14, 8). Jezus musiał odpowiedzieć mu wyraźnie:
„Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14, 9). Ewangelizacja
pobudza pragnienie bardziej intymnego poznania Chrystusa i
bliższego podążania za Nim.
Co musimy zrobić w parafii, aby stać się wspólnotą Wiary, Nadziei i Miłości w Jezusie Chrystusie? Zapraszamy
na spotkanie Transformacji Parafii i podzielenie się z nami swoimi pomysłami. Razem z parafianami pomożesz
zdefiniować naszą misję, ustalić priorytety i zrobić plany, aby wzmocnić naszą Parafię.

Kolejne spotkanie odbędzie się w środę, 16 września, o godz. 7:00pm, w Sali Bingo w Szkole.
Proszę, przyjdź. Potrzebujemy cię.
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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 rozważaniach i śpiewie krótkich
kanonów.
Kiedy? W trzeci poniedziałek miesiąca
tzn. 21 wrzesień, 19 październik,
16 listopad od godziny 7 do 8 wieczór oraz
31 grudnia od godziny 7:15 wieczór
Gdzie? Parafia Św. Heleny
Więcej informacji na stronie internetowej:
www.sthelenparish.net

10 Years of the
CATHOLIC CAMPAIGN FOR IMMIGRATION REFORM
Walking with Faith, Following Hope
W przeddzień wizyty Papieża Franciszka w USA, zapraszamy
wszystkich do wzięcia udziału w Pielgrzymce i Czuwaniu
Modlitewnym z okazji 10-lecia działalności Katolickiej
Kampanii na rzecz Reformy Imigracyjnej.

Sobota, 19 Września 2015
Godz. 13:30 – rozpoczęcie Pielgrzymki z 3 różnych
lokalizacji:
Holy Name Cathedral (730 N Wabash Ave.), UIC Newman
Center (700 S. Morgan St.), Holy Family Parish (1080 W.
Roosevelt Ave.)
Godz. 15:00-16:00 odbędzie się Czuwanie Modlitewne na
Federal Plaza ( skrzyżowanie Adams i Dearborn)
z księżmi Biskupami
John R. Manz i Alberto Rojas
Więcej informacji:

Biuro d/s Imigrantow 312-534-8103
www.CatholicsAndImmigrants.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.

September 13th, 2015: 24th Sunday in Ordinary Time
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Najbliższe spotkanie
Rycerzy Kolumba Imienia
Św. Jana Pawła II
przy Parafii Św. Heleny
w Chicago
odbędzie się
w Niedzielę, 20-go września, br.,
po Mszy Świętej o godz.
10:30am,
w Sali Bingo w szkole.

KĄCIK KATECHIZMOWY
Jaki jest istotny obrzęd bierzmowania?
Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie
świętym krzyżmem (olejem zmieszanym z balsamem,
poświęconym przez biskupa), którego dokonuje się wraz
z nałożeniem ręki i przez słowa sakramentalne,
właściwe temu obrzędowi. Na Zachodzie takie
namaszczenie dokonuje się na czole ochrzczonego ze
słowami: " Przyjmij znamię daru Ducha Świętego", W
Kościołach wschodnich rytu bizantyjskiego
namaszczenia dokonuje się także na innych częściach
ciała z formułą: " Pieczęć daru Ducha Świętego".
Jakie są skutki bierzmowania?
Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne
wylanie Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone
w dniu Pięćdziesiątnicy. Wyciska ono w duszy niezatarte
znamię - charakter, przynosi wzrost łaski chrzcielnej:
zakorzenia głębiej w synostwie Bożym, ściślej jednoczy
nas z Chrystusem i Jego Kościołem; pomnaża w nas
dary Ducha Świętego; udziela specjalnej mocy do
wyznawania wiary chrześcijańskiej.

Papież Franciszek na Twitterze:

„Bóg czeka na nas, aby dać nam
swoją miłość, jest to piękna
rzecz, która nigdy nie przestanie
nas zadziwiać „

