XXVIII Niedziela Zwykła, 11 październik, 2015

Our Lady of Fatima, pray for us!

2315 W. Augusta Blvd.,
Chicago, IL 60622
Phone (773) 235-3575;
Fax (773) 235-3810

Matko Boża Fatimska
Módl się za nami!

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
28th Sunday in Ordinary Time, Sunday, October 11, 2015, NIEDZIELA; XXVIII Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian;
9:00 AM - For Parishioners; For Holy Name Family Club members both living and deceased; † Alfredo
Balde
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. † Genowefa Oparowska Msza Św. Gregoriańska; † Virginia Chmiel; † Jan Faron; † Stanisław,
Bogusław Wojcieszek w rocznicę śmierci z intencji żony i mamy; W pierwszą rocznicę śmierci śp. Wiktora
z intencji brata z bratową
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory;
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church;
Monday, October 12, 2015, PONIEDZIAŁEK:
7AM For Poor Souls in Purgatory; † Genowefa Oparowska Msza Św. gregoriańska; † Adeline, William J.
Kenar; † Shirley Kenar;
Tuesday, October 13, 2015, WTOREK:
7AM † Genowefa Oparowska Msza Św. gregoriańska; † Ben, Stephanie Bartosik; † Rev. Francis Brozek
C.M.
Wednesday, October 14, 2015, ŚRODA:
7 AM † Genowefa Oparowska Msza Św. gregoriańska;
Thursday, October 15, 2015, CZWARTEK:
7 AM † Genowefa Oparowska Msza Św. gregoriańska; † Stanley Cichonski 6th death anniversary
Friday, October 16, 2015, PIĄTEK:
7 AM † Genowefa Oparowska Msza Św. gregoriańska; † Casimir, Rose Bykowski wedding anniversary
8:15 AM School Mass
7 PM Memorial Mass for Genowefa Oparowska; Msza Św. za śp. Genowefa Oparowska
Saturday, October 17, 2015, SOBOTA:
8 AM † Genowefa Oparowska Msza Św. Gregoriańska; † Nelia Selvestre z intencji Helen Metoyer
29th Sunday in Ordinary Time, Sunday, October 18, 2015, NIEDZIELA; XXIX Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian; † Genowefa Oparowska Msza Św. Gregoriańska
9:00 AM - For Parishioners; † 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
Śp. † Jan Faron;
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory;
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church;
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II. Catechesis
A lifelong process of learning the teachings of Christ and his Church that builds upon evangeliza on and
conversion to deepen one's rela onship with Christ and his Church
Evangelization and catechesis go hand in hand. Through the Church’s ministry of evangelization, we hear the
Good News of the Gospel and are introduced to the Living Christ. We are called to a conversion of mind and
heart as we learn to walk along the path that Christ sets before us. Catechesis builds upon conversion and
aims to deepen our relationship with God. Catechesis helps us to know the person, the message, and the
mission of Christ so that our entire lives are Christ-centered. As St. Paul said so beautifully, “It is no longer I
that live, but Christ who lives in me.” (Gal 2:20). In other words, the primary purpose of our catechetical
efforts is to deepen our relationship with the Lord. It is not simply passing on doctrine, as important as that is,
but nurturing a relationship with God that stirs up our hunger for the truth.
The Church has always valued enlightened faith. This means that faith is more than just a matter of feelings
or emotions and certainly more than just one’s person-al opinion. There is objective truth that has been
revealed to us by Jesus Christ. The Church teaches this truth through its ministry of the word, its commitment
to catechesis at all stages of life. Our Catholic schools, our Catholic universities and all of our religious
education programs for adults and children rest on the belief that a deeper understanding leads to a stronger
faith. The more we come to know our faith, the better our faith can resound within us and move us to put it
into practice.
Catechesis is multi-faceted
There is first of all a catechesis that introduces us to the Father, Son and Holy Spirit. Catechesis brings us to
the Cross and draws us into the mystery of Christ’s Resurrection. There is also a catechesis for disciple-ship
as we learn to practice our faith in society, working for peace and justice and learning to live a holy and
virtuous life.
We may be most familiar with the catechesis we receive in preparation for the sacraments. An effective
sacramental catechesis stirs up the gift of faith and predisposes us to receive the sacraments worthily and
fruitfully. Catechists prepare youth for Confirmation, an RCIA team catechizes catechumens in preparation
for the initiation sacraments, a minister of care pre-pares a homebound parishioner for the Sacrament of the
Anointing of the Sick. Whether it is a young cou-ple preparing for marriage, a first communicant, or parents
preparing for the baptism of their child, effec-tive catechesis fosters faith.
We Are All Catechists
The ministry of catechesis is not reserved for a few professionals or trained volunteers. We can all be catechists in the daily experiences of life. Parents, for ex-ample, have primary responsibility for instructing their
children in the ways of faith. A child first hears the name of God from the lips of his/her parents. We can be
catechists in the workplace when coworkers ask us questions about the Church or a neighbor in a time of
crisis questions the love and mercy of God. Our own ongoing catechesis helps us to be prepared for these
unexpected opportunities for catechesis.

Next meeting: Wednesday, October 14th at 7pm in the Bingo Hall
located on the west side of the school.
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Annual Raffle
Today we start selling tickets for our Annual
Raffle. Tickets are available after masses
or at the parish office.
$20 per ticket; Buy 5 get 2 FREE

Our church is participating in The Baby Bottle
Project benefiting The Women’s Centers of
Greater Chicagoland.
Please take a Baby Bottle home
with you, fill it with your spare
change, and return it on Sunday,
October 25th.
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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.

Is your child interested in participating in
Sunday Mass? Would you like to participate
with them?
St. Helen Parish will be having a Family
Mass on Oct 25th at 9am.

We’re looking for volunteers to read the
readings, petitions, and to bring up the gifts.
Contact Sabina Ferrara Mullin by 10/16 if you
are interestedsabina.ferraramullin@gmail.com

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.

In observance of …
Columbus Day
our office will be closed
Monday, October 12th

W związku z obchodzonym
w poniedziałek Dniem
Kolumba biuro parafialne
będzie zamknięte
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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

Thank you!
$10,000

$8,074

$8,074

$8,075

$8,000
$6,000
/ Zebrano

$4,000
$2,000
$0

July /
Lipiec

August /
Sierpień

September/
Wrzesień

Novena to St. John Paul II
Please join us in our Novena to St. John Paul II as we pray for his
intercession.
The Novena begin Tuesday, October 13th and conclude Thursday October
21st. The Novena will be said after the 7 am weekday mass, the
8 am Saturday mass, and after the 9 am and 10:30 am Sunday Masses.
7 pm bilingual Mass on Thursday, October 22nd the Feast Day
of St. John Paul II with relic.

Nowenna do Św. Jana Pawła II
Nowenna do Św. Jana Pawła II rozpocznie się we wtorek 13 października i będzie trwała
do 21 października. Nowenna będzie odmawiana po Mszy Św. o godzinie 7 rano, w sobotę
po Mszy Św. o 8 rano a w niedzielę po Mszach Św. o 9 i 10:30 rano.
W czwartek 22 października czyli w dzień wspomnienia Św. Jana Pawła II zostanie
odprawiona Msza Święta w dwóch językach o godzinie 7 wieczór. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy.
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
October 4, 2015
Total Sunday collection /
Wysokość niedzielnej składki

TOTAL

Weekly budget
Budżet tygodniowy

Over budget
(Under budget)

$1,937.57

$5,100

($3,162.43)

$431.11

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
October 18th / 18 październik - Capital Improvement / Utrzymanie budynków
October 25th / 25 październik - World Mission / Misje

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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Katechizacja
Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? (Łk 24,32)
Nowoczesna katechizacja domaga się bycia twórczym

Wyzwanie dzisiejszych czasów domaga się od nas bycia twórczymi tak, abyśmy rozwijali wiarę i przekazywali innym
nauczanie Chrystusa i Kościoła. Papież Benedykt XVI zdecydowanie wzywał do używania nowoczesnej technologii w
przekazywaniu wiary. Powiedział on: „Dziś zostały otwarte nowe horyzonty, które dotąd były niewyobrażalne;
pobudzają one naszą wyobraźnię nad możliwościami oferowanymi przez nowe media, ale równocześnie przynaglają
nas do poważnej refleksji nad ważnością porozumiewania się i przekazywania informacji w erze komunikacji
cyfrowego”. Siła oddziaływania nowoczesnych technologii jest obecnie rewolucyjna, tak jak rewolucyjne było
wynalezienie druku. Jeżeli chcemy wychodzić do młodszych pokoleń, to nie możemy dłużej traktować używania tych
technologii i mediów, jako ewentualność lub jako coś dodatkowego. Papież Benedykt XVI prowadził nas tą drogą i
papież Franciszek kontynuuje angażowanie świata za pośrednictwem nowych rozwiązań komunikacyjnych, takich jak
Twi er i inne media. W naszym lokalnym Kościele ksiądz Robert Barron trafia do wielu ludzi stojących dotąd z dala od
Kościoła za pośrednictwem inicjatywy „Word on Fire” głosząc homilie, omawiając popularne filmy, podobnie
jak dzięki serii filmów dokumentalnych „Katolicyzm”, która była wyświetlana w ogólnokrajowej telewizji publicznej
PBS.
Zdając sobie sprawę, że używanie nowoczesnych technologii jest rozległym zagadnieniem i często przerasta to, co
realnie jest dostępne w naszych parafiach, musimy jednak starać się wykorzystywać je i rozpoznawać nowe możliwości
i metody zaangażowania ich w katechizacji. Tradycyjna klasa nie jest jedynym forum katechetycznym. Czy istnieją inne
modele katechetyczne, których dotąd nie odkryliśmy? Czy musimy zastanowić się, w jaki sposób przygotowujemy
katechetów do prowadzenia naszych programów katechetycznych? Czy uważamy, że katechezy należy uczyć w ten
sam sposób, w jaki nauczamy historii, przyrody, czy matematyki? Na jakie przeszkody trafiamy, gdy uczymy wiary i
religii Kościoła? Jak możemy zaangażować całą rodzinę w ciągłą katechizację? Nasze nauczanie musi być
zaadoptowane do podążania różnymi drogami, gdyż mamy z nim docierać do zróżnicowanych grup wiekowych, a
także do ludzi z różnych kultur.
Wszyscy jesteśmy katechetami
Czego możemy się nauczyć z doświadczeń duszpasterskich sąsiednich parafii? Współpraca z okolicznymi parafiami w
oferowaniu twórczych programów dla dorosłych i dzieci może być bardziej skuteczna, niż gdy każda parafia sama
tworzy i planuje swoje własne programy. Ogólnokrajowe Dyrektorium Katechetyczne przedstawia nam sześć
najważniejszych zadań dla katechizacji. Możemy oszacować siłę naszych wysiłków parafialnych w relacji do tych
sześciu zadań katechetycznych:
• Promowanie wiedzy religijnej;
• Promowanie wiedzy związanej z liturgią i sakramentami;
• Promowanie moralnej formacji w Jezusie Chrystusie;
• Uczenie modlitwy z Chrystusem;
• Przygotowywanie wiernych do życia we wspólnocie i aktywnym uczestniczeniu w misji Kościoła;
• Promowanie ducha misyjnego, który przygotowuje wiernych do bycia obecnymi w naszych społecznościach, jako
chrześcijanie.

Kolejne spotkanie odbędzie się w środę, 14 października o godz. 7:00pm, w Sali Bingo w Szkole.
Proszę, przyjdź. Potrzebujemy cię.
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Doroczna Loteria Parafialna
Zaczęliśmy już sprzedaż biletów na
loterię parafialną. Bilety można
nabywać po mszach Świętych u
marszałków lub w biurze
parafialnym.
Cena biletu $20 lub kup 5 biletów
i otrzymaj 2 ZA DARMO

Nasza parafia uczestniczy w akcji zbierania
funduszy dla Centrum Kobiet.
Jeżeli ktoś nie miał jeszcze okazji zabrać
buteleczki, prosimy to zrobić dzisiaj.
Buteleczki dostępne są w
przedsionku kościoła.

O zwrot buteleczek
prosimy 25 października.

W najbliższą
niedzielę we Mszy
Świętej o godzinie
10:30 wezmą udział
Rycerze Kolumba im. Św. Jana Pawła II przy
parafii Św. Heleny. Po mszy Świętej odbędzie się
uroczysta instalacja.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

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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Październik jest miesiącem
Poszanowania Życia Ludzkiego.
Módlmy się abyśmy umieli szanować
życie od poczęcia aż do naturalnej
śmierci.

KAŻDE ŻYCIE
JEST WARTE ABY ŻYĆ
Papież Franciszek na Twitterze:

„Wiara

nie jest prywatnym
darem. Wiara jest
dzieleniem się z radością. „

