16th Sunday in Ordinary Time, July 17th, 2016

XVI Niedziela Zwykła, 17 lipiec, 2016

2315 W. Augusta Blvd.,
Chicago, IL 60622
Phone (773) 235-3575
Fax (773) 235-3810
sthelen@archchicago.org
www.sthelenparish.net

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:

Schedule of Services
Plan Posługi Duszpasterskiej

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
16th Sunday in Ordinary Time, Sunday, July 17, 2016, NIEDZIELA; XVI Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian; O Boże Błogosław., łaski i opekę Matki Najśw. dla naszej sekretarki Agnieszki w
dniu urodzin, i dla jej Rodziny; O wieczne szczęście dla +Czesława Barnaś w 22-gą rocznicę śmierci prosi Jerzy Barnaś z Rodziną; O wieczne szczęście dla +Marii Serafin zmarłej w zeszły poniedziałek;
†Franciszek Spula; † Jerzy Krzyworzeka w 10-tą rocznicę śmierci;
9:00 AM - For Parishioners; For our Secretary, Agnes, on her Birthday, May God Bless her and her Family;
Gods’ Blessing for Anita and Tom Dwyer on their 34th Wedding Anniversy, May God Shower Their
Family with grace; For Holy Name Family Club members both living and deceased;
10:30 AM – Za Parafian i Gości; O Boże Błogosław., łaski i opekę Matki Najśw. dla naszej sekretarki
Agnieszki w dniu urodzin, i dla jej Rodziny; O Boże Błog. i zdrowie dla Grażyny i Ryszarda Zawojski;
O Boże Błog. i zdrowie dla Zofii Statkiewicz z okazji urodzin - od kochających dzieci, wnuków
i prawnuków; O Boże Błog., łaski i zdrowie dla Haliny Urbaniak z okazji urodzin i jej Rodziny;
Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Nieustającej Pomocy za otrzymaną łaskę i o dalszą opiekę i
Błogosław. dla Zenona;
Śp. † Kazimiera „Kasia” Bober; † Wiesław Kowal; † Michalina Majchrowicz
Msza Św. Gregoriańska z intencji Klubu Ochotnica, Rodziny Stopka i pracowników Montrose Deli;
† Józef Kusior; +Maria Serafin zmarła w zeszły poniedziałek; † Józef i †Jerzy Krzyworzeka; † Michalina i
†Eugeniusz Mędrecki; †Michał Pawlik; †Helena Polinski;
12:30 PM All donors of St. Helen Church; † Kazimiera „Kasia” Bober;
6:00 PM + For Poor Souls in Purgatory;
Monday, July 18, 2016, PONIEDZIAŁEK:
7 AM - For Poor Souls in Purgatory; † Michalina Majchrowicz Msza Św. Gregoriańska z intencji Klubu Ochotnica, Rodziny
Stopka i pracowników Montrose Deli; O Boże Błog., łaski, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Haliny Urbaniak w dniu
urodzin i jej Rodziny;
Tuesday, July 19, 2016, WTOREK:
7AM † Michalina Majchrowicz Msza Św. Gregoriańska z intencji Klubu Ochotnica, Rodziny Stopka i pracowników Montrose
Deli; In loving memory of Chester Cichonski on his birthday req by family;
Wednesday, July 20, 2016, ŚRODA:
7 AM † Michalina Majchrowicz Msza Św. Gregoriańska z intencji Klubu Ochotnica, Rodziny Stopka i pracowników Montrose
Deli;
Thursday, July 21, 2016, CZWARTEK:
7 AM † Michalina Majchrowicz Msza Św. Gregoriańska z intencji Klubu Ochotnica, Rodziny Stopka i pracowników Montrose
Deli;
Friday, July 22, 2016, PIĄTEK: St. Mary Magdalene
7 AM † Michalina Majchrowicz Msza Św. Gregoriańska z intencji Klubu Ochotnica, Rodziny Stopka i pracowników Montrose
Deli;
Saturday, July 23, 2016, SOBOTA: St. Bridget
8 AM † Michalina Majchrowicz Msza Św. Gregoriańska z intencji Klubu Ochotnica, Rodziny Stopka i pracowników Montrose
Deli;

17th Sunday in Ordinary Time, Sunday, July 24, 2016, NIEDZIELA; XVII Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian; Śp. +Janina, +Tadeusz i +Stanisław Pytynia; +Maria Serafin; ++
9:00 AM - For Parishioners; † Rose Bykowski 31st death anniversary;
10:30 AM – Za Parafian i Gości; O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla przyjaciółek pochodzących z Polski a mieszkających

w USA z intencji Henryki Płuciennik; Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Nieustającej Pomocy za otrzymaną łaskę i o
dalszą opiekę i Błogosław. dla Zenona;
Śp. † Kazimiera „Kasia” Bober z intencji Pawła Potok z Rodziną;; † Wiesław Kowal; † Michalina Majchrowicz Msza Św.
Gregoriańska z intencji Klubu Ochotnica, Rodziny Stopka i pracowników Montrose Deli; † Józef Kusior; +Michał Pawlik;
Helena Polinski;

12:30 PM All donors of St. Helen Church;
6:00 PM + For Poor Souls in Purgatory;
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Holy Father’s Catechesis for the Year of Mercy
If our faith is fruitful, if it produces good works
At the Angelus on Sunday, July 10, 2016, Pope Francis reflected
on the parable of the Good Samaritan. This parable, the Pope said, in a simple, yet
stimulating way, “indicates a style of life, in which the center of gravity is not
ourselves, but others.” Like the doctor of the law in the day’s Gospel, we might ask
ourselves, “Who is my neighbor? Is it my friends, my parents, my fellow
countrymen, my coreligionists?”
Jesus does not answer the question directly, but instead tells of the Good
Samaritan, a man who did not observe the true religion, but who nonetheless
helped the poor, abandoned victim of robbers – in contrast to the priest and the
Levite who simply passed him by. This story completely reverses our perspective.
It is not up to us to try to categorize people, to see if they count as our neighbors.
Rather, the decision to be, or not be a neighbor, depends on us. “It depends on me,
it depends on me to be or not be a neighbor to the person I meet who has need of
my help, even if he is a stranger, or even hostile.”
In the Gospel, Jesus tells the doctor of the law – and he tells us, too – to do as the
Good Samaritan had done. We must have the attitude of the Good Samaritan to
demonstrate our faith. The Apostle St. James, reminding us that “faith without
works is dead.” We should ask ourselves, if our faith is fruitful, if it produces good
works, or if, on the other hand, it is sterile, “and so more dead than alive.”
We should ask ourselves this question often because it is precisely on this question
that we will be judged at the end of our lives. The Lord will ask us, “Do you
remember that time on the road from Jerusalem to Jericho? That man, who was
half--dead, was me. Do you remember? That hungry child was me. Do you
remember? That migrant who so many people wanted to chase away was me.
Those grandparents, abandoned in rest homes, were me. Those sick people in the
hospital, who no one went to find, were me.”
The Blessed Virgin “to help us to walk along the paths of generous love towards
others, the path of the Good Samaritan.”
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372. What is the moral conscience?
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CATECHISM CORNER

Moral conscience, present in the heart of the person, is a judgment of reason which at the appropriate
moment enjoins him to do good and to avoid evil. Thanks to moral conscience, the human person perceives
the moral quality of an act to be done or which has already been done, permitting him to assume
responsibility for the act. When attentive to moral conscience, the prudent person can hear the voice of God
who speaks to him or her.
373. What does the dignity of the human person imply for the moral conscience?
The dignity of a human person requires the uprightness of a moral conscience (which is to say that it be in
accord with what is just and good according to reason and the law of God). Because of this personal dignity,
no one may be forced to act contrary to conscience; nor, within the limits of the common good, be prevented
from acting according to it, especially in religious matters.

July 17th, 2016: 16th Sunday in Ordinary Time
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Westown Theology on Tap

co-sponsored by St. Helen's Young Adult Ministry.
We had great reviews for Theology on Tap from participants last year. The dates, speakers,
and topics for this year are:
July 19. Deacon Bill Smyser -- Cafeteria Catholicism--what if you disagree with some aspects of
Catholic teaching?
July 26. Mr. Jason Renken -- What do Muslims & Catholics have in common?

This year the talks will be held at St. Aloysius'. Food will be provided. BYOB.

Until August our parish office will be closed on Mondays.
W czasie miesięcy wakacyjnych tj. od czerwca do sierpnia,
biuro parafialne będzie nieczynne w poniedziałki.

July 17th, 2016: 16th Sunday in Ordinary Time

World Youth Day Prayer for the United States
in preparation for World Youth Day 2016
God our Father,
Be with us on our pilgrim journey of faith.
Give us the grace and courage to step forward
in faith and hope on the road ahead.

to join the universal Church for World Youth Day.

Lord Jesus,
Open our eyes to see your face in all those we encounter.
Open our ears to hear your voice in those who are often
ignored.
Open our hearts that we might be faithful disciples of
mercy and truth.

Like the disciples who journeyed up the mountain
to witness the Transfiguration,
May this experience be an encounter
that strengthens us for our work in the world.

Holy Spirit,
Transform us. Empower us to give of ourselves to the
poor;
to welcome the lost; to forgive those who hurt us;
to comfort those who suffer and are marginalized.
Bless those who travel on mission from the United States
of America
to Krakow in Poland, Land of Divine Mercy,

Bless, too, those who celebrate stateside, united in faith
and joy.

Through the intercession of Mary, the Immaculate
Conception,
patroness of our nation,
May we be worthy witnesses of our faith,
humble representatives of our country,
and inspired missionaries
bringing peace, hope, and mercy into our communities.
Amen.

Page 8

S .H

P

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.

GIVECENTRAL.ORG
You can make your contribu ons 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 contribu ons and payments
• Never miss another Sunday Contribu on when
you are out of town
• Free app for Android phone!
• Secure and ﬂexible

Even in the worst situation of
life, God waits for me,
God wants to embrace me,
God expects me.
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
July 10, 2016

TOTAL

Weekly budget
Budżet tygodniowy

Over budget
(Under budget)

Total Sunday collection /
Wysokość niedzielnej składki

$2154.46

$5,100

($2945.54)

Archdiocesan Bills /
Rachunki do diecezji

$527.78

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
July 24 / 24 lipiec - Archdiocesan Bills / Rachunki do diecezji

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.

Sakrament Małżeństwa

Śluby udzielane są w soboty lub w inne dni tygodnia,
jeżeli ktoś ma takie życzenie. Po więcej informacji
prosimy o kontakt z biurem parafialnym.

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

Baptism

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

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
_______________________________________________________________________________
First & Last Name / Imię i Nazwisko
_______________________________________________________________________________
Address / Adres
_______________________________________________________________________________
City / Miasto
Zip Code / Kod Pocztowy
________________________________________________________________________________________
Phone / Telefon
e-mail
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Katechezy Papieża Franciszka
Dzięki dobrym dziełom wiara wydaje owoce
Tak często cytowana przez Papieża Franciszka w Roku Jubileuszowym
przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie z Ewangelii św. Łukasza (Łk 10, 25
-37) była treścią rozważania poprzedzającego modlitwę Anioł Pański, w zeszłą
Niedzielę, 10 lipca, 2016 r.. Przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie w swej
prostej i inspirującej narracji wskazuje na styl życia, którego środkiem
ciężkości nie jesteśmy my sami, ale inni z ich trudnościami, których napotykamy na naszej drodze, i którzy są
dla nas wyzwaniem. Jezus używa tej przypowieści w dialogu z uczonym w Prawie, odnośnie do podwójnego
przykazania, które pozwala osiągnąć życie wieczne: „Będziesz miłował Pana, Boga swego całym swoim
sercem (...), a swego bliźniego jak siebie samego” (Łk 10 27-28). Ów uczony w Prawie odpowiada pytaniem:
„A kto jest moim bliźnim?” (Łk 10, 29). Również my możemy zadać sobie tego typu pytania: Kto jest moim
bliźnim? Kogo powinienem kochać jak siebie samego? Czy moich krewnych? Czy moich przyjaciół? Moich
rodaków? Osoby wyznające tę samą religię, co ja?
Na te wszystkie pytania Jezus odpowiada właśnie ową przypowieścią. Pewien człowiek, na drodze z
Jerozolimy do Jerycha, został napadnięty przez zbójców, pobity i porzucony. Tą samą drogą przechodzili
wcześniej kapłan, a potem lewita, którzy, widząc rannego, nie zatrzymali się i minęli go. Następnie
przechodził pogardzany przez Żydów Samarytanin. Gdy zobaczył tego biedaka, wzruszył się głęboko,
podszedł do niego i opatrzył mu rany; (...) zawiózł do gospody i pielęgnował go” (Łk 10, 33-34.). Następnego
dnia powierzył go opiece gospodarza i zapłacił za niego.
„W tym momencie Jezus zwrócił się do uczonego w Prawie i zapytał go: Kto z tych trzech: kapłan, lewita czy
samarytanin, «okazał się, według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?» (Łk 10, 36). On
naturalnie, bo był inteligentny, odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie» (Łk 10, 37). W ten sposób
Jezus całkowicie wywrócił początkową perspektywę uczonego w Prawie, a także i naszą! Nie należy
katalogować innych by zdecydować, kto jest moim bliźnim, a kto nim nie jest. Ode mnie zależy bycie lub nie
bliźnim. To moja decyzja! Ode mnie zależy czy jestem, czy też nie jestem bliźnim napotkanej osoby, która
potrzebuje pomocy, nawet jeśli jest obca lub nawet wroga. I Jezus kończy: «Idź, i ty czyń podobnie» (Łk 10,
37). Piękna lekcja! I powtarza to każdemu z nas: Idź, i ty także czyń podobnie, stań się bliźnim brata i siostry,
którzy przeżywają trudności. Idź, i ty czyń podobnie! Czyń dobre dzieła, a nie tyko rzucaj słowa na wiatr”.
Postawa dobrego samarytanina jest konieczna aby dać świadectwo naszej wierze, która „jeśli nie byłaby
połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie” (Jk 2, 17), o czym przypomina Apostoł Jakub.
„Przez dobre uczynki, które czynimy z miłością i radością wobec bliźniego, nasza wiara kiełkuje i przynosi
owoc. Zapytajmy samych siebie, każdy z nas niech odpowie w swoim sercu; pytajmy się: czy nasza wiara jest
owocna? Czy nasza wiara powoduje dobre uczynki? A może jest raczej jałowa, a zatem bardziej martwa niż
żywa? Staję się bliźnim, czy raczej przechodzę obok? Czy jestem tym, który selekcjonuje ludzi według
własnego upodobania? Te pytania dobrze jest sobie zadawać, i robić to często, ponieważ na koniec będziemy
sądzeni z dzieł miłosierdzia: Pan będzie mógł nam powiedzieć: A ty, czy pamiętasz tamto zdarzenie, na
drodze między Jerozolimą a Jerychem? Tym człowiekiem na wpół żywym byłem ja. Czy pamiętasz? Tym
głodnym dzieckiem byłem ja. Pamiętasz? Tym migrantem, którego wszyscy chcieli wyrzucić byłem ja. Tymi
samotnymi dziadkami, opuszczonymi w domu starców, byłem ja. Tym samotnym chorym w szpitalu, którego
nikt nie odwiedził, byłem ja”.
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KĄCIK KATECHIZMOWY

372. Co to jest sumienie moralne?
Sumienie moralne, obecne w sercu osoby,
jest sądem rozumu, które nakazuje jej w
odpowiedniej chwili pełnić dobro, a unikać
zła.
Dzięki
sumieniu
osoba
ludzka
rozpoznaje jakość moralną czynu, który
zamierza wykonać lub którego dokonała,
biorąc zań odpowiedzialność. Człowiek
roztropny słuchając sumienia moralnego,
może usłyszeć Boga, który mówi.
373. W czym wyraża się godność
osoby ludzkiej odnośnie do sumienia
moralnego?
Godność osoby ludzkiej zakłada w sobie
prawość sumienia moralnego (gdy prawda
o dobru moralnym, uznana przez sąd
sumienia, jest zgodna z prawem rozumu i
prawem Bożym). Z racji tejże samej
godności osoby człowiek nie powinien być
przymuszany
do
działania
wbrew
sumieniu, i nie powinien też spotykać się z
przeszkodami, gdy działa zgodnie ze
swoim sumieniem, zwłaszcza w sprawach
religijnych.

„Droga” to katolicki dwutygodnik dla młodzieży.
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 na pytania czytelników a także hobby,
sport, rękodzieło i inne.
"Drogę" w formie elektronicznej
można już pobrać na
Cyfrostudnia.pl.

Nawet w najgorszych
sytuacjach życia
Bóg mnie oczekuje,
chce mnie wziąć
w objęcia.
Bóg na mnie czeka.

