30th Sunday in Ordinary Time, October 25th, 2015

XXX Niedziela Zwykła, 25 październik, 2015

2315 W. Augusta Blvd.,
Chicago, IL 60622
Phone (773) 235-3575;
Fax (773) 235-3810
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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
30th Sunday in Ordinary Time, Sunday, October 25, 2015, NIEDZIELA; XXX Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian;
9:00 AM - For Parishioners; † Barbara Kowalska 5th death anniversary; † Romana Arasol
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; † Genowefa Oparowska Msza Św. Gregoriańska; † Chester Cichonski 19ta rocznica
śmierci; † Barbara Kowalska 5ta rocznica śmierci; † Jan Laszczak rocznica śmierci z intencji siostry;
† Teofil Króżel o szczęście wieczne prosi mama z rodziną
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory; Health and God’s blessings for Edward Sroka on his Birthday
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church;
Monday, October 26, 2015, PONIEDZIAŁEK:
7AM For Poor Souls in Purgatory; † Genowefa Oparowska Msza Św. gregoriańska;
Tuesday, October 27, 2015, WTOREK:
7AM † Genowefa Oparowska Msza Św. gregoriańska;
Wednesday, October 28, 2015, ŚRODA:
7 AM † Genowefa Oparowska Msza Św. gregoriańska; Health and God’s blessings for Tadeusz Bak on his
Name Day
Thursday, October 29, 2015, CZWARTEK:
7 AM † Genowefa Oparowska Msza Św. gregoriańska; Birthday blessings for Prostan Joseph Pactanac
Friday, October 30, 2015, PIĄTEK:
7 AM † Genowefa Oparowska zakończenie Mszy Św. gregoriańskich;
8:15 AM School Mass
Saturday, October 31, 2015, SOBOTA:
8 AM
All Saints, Sunday, November 1, 2015, NIEDZIELA; Wszystkich Świętych
7:30 AM - Za Parafian; Genowefa Oparowkska; † Jerzy Krzyworzeka; † Janina,
Tadeusz Pytynia; † Mary, Walter Kurek; † Józef Krzyworzeka; † Anna, Marianne, Karol, Andrzej, Charles
Holicz; † Mieczysław, Zdzisław Data; † Barbara Kowalska; † Stanley Bieszczad; Zmarłych z rodziny Holec
i Lenart
9:00 AM - For Parishioners; † Joseph S. Jagiello; † Barbara Kowalska
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; † Genowefa Oparowska rozpoczęcie Mszy Św. Gregoriańskich;
12:30 PM + For Poor Souls in Purgatory;
6:00 PM For all Donors of St. Helen Church; † Chester, Anna & Stanley Cichonski
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Prayer and Worship
Prayer and worship are fundamental to the Christian life. They provide the foundations of our relationship
with God as individuals and as parish communities.
Despite the fundamental role of prayer and worship to our Catholic faith, many Catholics may need a general
reintroduction to, and deeper exploration of, prayer. Catholics sometimes speak about discouragement in their
prayer life, noting that they do not know how to give voice to their prayer or that they do not hear God
responding to them. It is very possible that they have not discovered a Catholic style of prayer that is most
effective at nurturing their relationship with God. The Catholic Church is blessed with a rich Tradition and
variety of prayer styles. While most Catholics learn at an early age to recite traditional prayers such as the
“Lord’s Prayer” and the “Hail Mary,” they are not always introduced to other forms of prayer, such as
meditation, Lectio Divina, Liturgy of the Hours, Adoration, the Rosary, etc. Nor do parishes always provide
ample opportunities to experience and explore individual and communal prayer beyond the Sunday Mass.
Parishes can support their people on their journeys to richer prayer lives. Parishes can train prayer sponsors to
accompany individuals who are learning to pray. Parishes can also provide a ‘school of prayer’ series to
introduce parishioners to a variety of styles of Catholic prayer, as well as provide families with guidance and
examples to help strengthen the role of prayer in the regular life of their ‘domestic church.’
Learning to pray the liturgy, which is the Church’s official form of communal worship, may require even
more attention. We cannot presume that everyone has learned the significance of our ritual prayer, which
includes the signs and gestures we use at worship, e.g., bowing or signing ourselves. These too are genuine
forms of prayer in which our whole body is engaged. We should be concerned that when some Catholics find
it difficult to understand and pray the liturgy, they may lose interest and gradually stop coming to Mass.
Meaningful and vibrant worship is fostered in a community that takes its prayer life seriously.
No doubt our learning to pray is what led Saint John Paul II to say that our parishes need to become “schools
of prayer.” Have we offered adequate catechesis in prayer and ritual? Is the congregation clear about the
difference between private prayer and liturgy? We do not come to the liturgy as independent worshippers set
on saying our own prayers for our own needs. We gather as the Body of Christ, offering one prayer and
interceding for the needs of all the world. Communal prayer requires an attitude of “communio,” that is,
seeing ourselves joined together with others as the one Body of Christ at prayer.
Cultivating the practice of various forms of personal and communal prayer is essential to developing the
liturgical life and experience of a parish. Teaching the art of prayer will help to form a liturgical community,
that is, a community that draws its spiritual life and mission out of the liturgy. This requires reflection on the
words and actions of the liturgy and learning how to connect the language of the liturgy to one’s person-al
life, to mission, and to the state of the world. Our faith formation programs and parish gatherings are potential
venues through which the parish’s life of prayer and worship can be nurtured. The stronger the prayer life of a
parish, the more likely its communal worship will be vibrant and engage the whole congregation in the action
of the liturgy.

Next meeting: Wednesday, October 28th at 7pm in the Bingo Hall
located on the west side of the school.
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All Souls Day
All Souls Day is on Monday, November 2nd. The Church prompts us to
remember our loved ones by offering
the Holy Eucharist in remembrances
for them, or say a prayer or light a
candle in their memory. You can
write names of your deceased loved
ones on a special envelop provided in
your parishioner package or pick up
the envelope from the church. Please,
return the envelope with names written to the collection basket or to the
parish office no later than before All
Souls day.

Next weekend clocks go back
one hour
(during the night of Saturday/
Sunday morning)

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

Faith Formation Class
Dear Parents,
St. Helen Parish is offering a new way to help parents in
raising faith-filled children. Young Children (2-5 years
old) and their parent or adult are invited to come
together four times this year to learn about the Catholic
Faith in a family-friendly atmosphere. This program was
created as a way to provide tangible support and
examples to parents as your child’s first teacher of faith.
Next class November 22nd
From 10:30 - noon
Call parish office to register

October 25th, 2015: 30th Sunday in Ordinary Time
Chicago’s Got Sisters! Retreat | Chicago, IL
| Oct 30-Nov 1, 2015
Pray and share
with Sisters from
diﬀerent
religious
communities in
the Chicago area
as you discern
your
vocation.
This weekend is a
great opportunity
to serve and be a
part of community life, while asking questions
about discernment and getting answers in real
time. For single Catholic women ages 18-40.
Sponsored by the Oﬃce for Religious/Chicago
Archdiocesan Vocation Association. For more
information, contact Sister Theresa Sullivan,
D.C., at sistertheresa.sullivan@doc.org or 812963-7556. Visit h p://called2.be/CGSOct15 to
register.
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Prayer for Parish Transformation

Modlitwa o pomyślny przebieg
Transformacji Parafii

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.

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.

Serdeczne gratulacje dla nowej Rady i nowych Rycerzy
Kolumba im. Św. Jana Pawła II przy parafii Św. Heleny,
których instalacja odbyła się w ostatnią niedzielę
18 października. Życzymy błogosławieństwa Bożego
w służbie Bogu i innym ludziom.

Najbliższe spotkanie Rycerzy Kolumba im. Św. Jana Pawła II przy parafii Św. Heleny
odbędzie się w czwartek 29 października o godzinie 7 wieczór w Sali bingo.

****
Congratulations to the new Council and new Knights of
Columbus of St. John Paul II at St. Helen Church, whose
installation was held last Sunday, October 18th. We wish
you God's blessing in the service of God and others.
Next meeting will be on October 29th at 7 pm in Bingo Hall.
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Debt Reduction
Spłata Długu

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

Goal / Cel

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

Thank you!

$9,058

$9,500.00
$9,000.00
$8,500.00
Raised /
Zebrano

$8,074

$8,075

$7,908

$8,000.00
$7,500.00
$7,000.00

July /
Lipiec

August /
Sierpień

Sept,/
Oct./
Wrzesień Paźdz.

CATECHISM CORNER
What does the Eucharist represent in the life of the
Church?
It is the source and summit of all Christian life. In the
Eucharist, the sanctifying action of God in our regard
and our worship of him reach their high point. It
contains the whole spiritual good of the Church, Christ
himself, our Pasch. Communion with divine life and the
unity of the People of God are both expressed and
effected by the Eucharist. Through the eucharistic
celebration we are united already with the liturgy of
heaven and we have a foretaste of eternal life.
What are the names for this sacrament?
The unfathomable richness of this sacrament is
expressed in different names which evoke its various
aspects. The most common names are: the Eucharist,
Holy Mass, the Lord’s Supper, the Breaking of the
Bread, the Eucharistic Celebration, the Memorial of the
passion, death and Resurrection of the Lord, the Holy
Sacrifice, the Holy and Divine Liturgy, the Sacred
Mysteries, the Most Holy Sacrament of the Altar, and
Holy Communion.

Work is important, but so too is
rest. Shouldn’t we learn to
respect times of rest, especially
Sundays?
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
October Count & Collection October 18th / Liczenie październikowe i składka 11 października
Mass / Msza Św.

Collection / Składka

Count / Liczba osób

Per person / Składka na osobę

7:30 AM

$180.36

27

$6.68

9 AM

$495.10

75

$6.60

10:30 AM

$913

160

$5.71

12:30 AM

$100.25

40

$2.51

6 PM

$221

37

$5.97

Total October 18th

$1,909.71

339

$5.63

Capital Improvement / Utrzymanie budynków - $943.86

Upcoming Collections / Nadchodzące Składki
November 1st / 1 listopad - St. Helen School / Szkoła Św. Heleny
November 8th / 8 listopad - 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

October 25th, 2015: 30th Sunday in Ordinary Time
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Modlitwa i Liturgia

Niektóre z najcenniejszych wspomnień rodzinnych, jako ludzi wierzących, to wspomnienia z uroczystości
chrztu, Pierwszej Komunii, ślubów, czy pogrzebów. Te święte momenty naszego życia, celebrowane w
naszych kościołach parafialnych wywierają niezatarty wpływ na nasze życie. One kształtują i formują nas,
jako wierzących. Wraz z niedzielnym celebrowaniem Mszy św., te doświadczenia przeżyć sakramentalnych
przyczyniają się do tworzenia naszej tożsamości, jako osób wierzących i umacniają naszą wspólnotę. Św. Pius
X powiedział: „Liturgia jest niezastąpionym źródłem prawdziwie chrześcijańskiego ducha”. Przechodząc różne
koleje życia widzimy jak wiele prawdy zawiera to powiedzenie.
Bóg działa w Liturgii
Liturgia jest tym, co przewyższa jakiekolwiek inne działania w parafii. Nie ogranicza się ona do tego, co my
robimy podczas modlitwy, ale jest także tym, co Bóg czyni dla nas. Spotykamy podczas niej żywego
Chrystusa, który nieustannie nas zbawia. W liturgii łączymy się z Chrystusem w modlitwie i składaniu ofiar z
samych siebie Ojcu. Modlimy się: „Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich,
przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa”. Podczas liturgii Chrystus działa zbawiając wiernych. Pokusa prywatnej
modlitwy w domu, zamiast uczestniczenia we Mszy św., może sprawić, że ominie nas ta najważniejsza
dynamika Mszy św.
Eucharys a sercem Dnia Pańskiego
Żyjemy w kulturze tzw. „24/7”, w której jeden dzień jest podobny do kolejnego. Jednakże od czasów
gromadzenia się pierwszych chrześcijan na Eucharys i, aż do dnia dzisiejszego, niedziela zawsze była dniem
szczególnie ważnym. Jest ona tym dniem, kiedy wspominamy zmartwychwstanie naszego Pana. Nie chodzi tu
jedynie o chodzenie na Mszę św., ale o świętowanie Dnia Pańskiego, jako wyjątkowego dnia tygodnia, kiedy
najwyraźniej widzimy siebie samych w świetle Wielkanocy. Dzień Pański jest czymś więcej niż jedynie
uczestniczeniem w Mszy św. Cały ten dzień został pomyślany, jako czas na odnowienie umysłu i ciała.
Papież Jan Paweł II wyraził to w następujący sposób: „Odpoczynek niedzielny pozwala sprowadzić do
właściwych proporcji codzienne troski i zajęcia: rzeczy materialne, o które tak bardzo zabiegamy, ustępują
miejsca wartościom duchowym; osoby, wśród których żyjemy, odzyskują prawdziwe oblicze, gdy się z nimi
spotykamy i nawiązujemy spokojną rozmowę” (Dies Domini, #67). Kiedy parafia w zdrowy sposób obchodzi
Dzień Pański, to ukazuje Mszę św., jako najważniejszą część niedzieli. Pielęgnowanie duchowości
zakorzenionej w liturgicznej tradycji oznacza celebrowanie liturgii zgodnie z rytmem obchodzenia świętego
czasu, uroczystości i świąt kościelnych. Promowanie mocnego życia liturgicznego w parafii wymaga skupieniu
uwagi na rytmie Roku Kościelnego, w którym centralne miejsce zajmuje Wielkanoc, a każda niedziela jest
cotygodniowym wspomnieniem Misterium Paschalnego.
Kolejne spotkanie odbędzie się w środę, 21 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

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.
Dostępna jest również bezpłatna aplikacja.

October 25th, 2015: 30th Sunday in Ordinary Time
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Dzień Zaduszny - Wypominki
Zbliża się Dzień Zaduszny, dzień pamięci o
naszych zmarłych, który w tym roku przypada w
poniedziałek, 2-go listopada. Pamiętajmy o
naszych zmarłych nie tylko w Dniu Zadusznym
ale całym miesiącu listopadzie poprzez Msze
Św., Wypominki i zapalenie świecy. Prosimy o
pamięć o waszych bliskich
zmarłych i podanie ich imion w
tradycyjnych
Wypominkach,
które można już składać aż do
Dnia Zadusznego.

Zmiana czasu
Przypominamy że za tydzień następuje
zmiana czasu z letniego na
zimowy. Proszę przesunąć
wskazówki zegara godzinę
do tyłu.

KĄCIK KATECHIZMOWY
Czym jest Eucharystia w życiu Kościoła?
Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia
chrześcijańskiego. Jest szczytem działania, przez które
Bóg w uświęca świat, a jednocześnie szczytem kultu, jaki
ludzie oddają Bogu. W Eucharystii zawiera się całe
dobro duchowe Kościoła: sam Chrystus, nasza Pascha.
Urzeczywistnia ona komunię życia z Bogiem i jedność
Ludu Bożego. Przez celebrację Eucharystii jednoczymy
się już teraz z liturgią niebieską i antycypujemy życie
wieczne.

Papież Franciszek na Twitterze:

„Praca jest ważna, ale równie ważny
jest odpoczynek. Uczmy się
szanować czas odpoczynku,
zwłaszcza niedzielnego.„

Jak jest nazywany ten sakrament?
Niezgłębione bogactwo tego sakramentu wyrażane jest
przez wiele różnych nazw, które ukazują pewien jego
szczególny aspekt. Najczęściej nazywa się go:
Eucharystią, Mszą Świętą, Wieczerzą Pańską, Łamaniem
Chleba, Zgromadzeniem eucharystycznym, Pamiątką
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana, Najświętszą
Ofiarą, Świętą i Boską liturgią, świętymi Tajemnicami,
Najświętszym Sakramentem ołtarza, Komunią Świętą.

