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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
22nd Sunday in Ordinary Time, Sunday, August 28, 2016, NIEDZIELA; XXII Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian; Śp † Maria Serafin;
9:00 AM - For Parishioners; † Joseph Cudak Jr. gregorian Mass; † Javier Romero Birthday remembrance
req by daughters; † Józef Stopka 13th death anniversary req by wife and children
10:30 AM – Za Parafian i Gości; Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Nieustającej Pomocy za
otrzymaną łaskę i o dalszą opiekę i Błogosławieństwo dla Zenona
Śp. † Kazimiera „Kasia” Bober z intencji Romana i Luby Jerzewski; † Helena Poliński; † Władysław
Miętus; † Maria Iwaniec; † Edward Sularski; † Józef, Zofia, Adam Bielski 33 rocznica śmierci z intencji
córki i siostry
12:30 PM All donors of St. Helen Church; † Joseph Lukasiewicz
6:00 PM + For Poor Souls in Purgatory;
Monday, August 29, 2016, PONIEDZIAŁEK:
7 AM - For Poor Souls in Purgatory; † Joseph Cudak Jr. gregorian Mass;
Tuesday, August 30, 2016, WTOREK:
7AM † Joseph Cudak Jr. last gregorian Mass;
Wednesday, August 31, 2016, ŚRODA:
7 AM † Sławomir Sztaba 1sza rocznica śmierci
Thursday, September 1, 2016, CZWARTEK:
7 AM † Maria Serafin rozpoczęcie Mszy Św. gregoriańskich
First Friday, September 2, 2016, PIĄTEK:
7 AM Pierre Pactanac special intentions; Paterno Pactanac Birthday blessings
7 PM † Maria Serafin Msza Św. gregoriańska; Za ojców żyjących i zmarłych
First Saturday, September 3, 2016, SOBOTA: St. Gregory the Great
8 AM † Maria Serafin Msza Św. gregoriańska; Za matki żyjące i zmarłe
23rd Sunday in Ordinary Time, Sunday, September 4, 2016, NIEDZIELA; XXIII Niedziela Zwykła
7:30 AM - Za Parafian; Śp † Maria Serafin Msza Św. gregoriańska
9:00 AM - For Parishioners; † William, Adeline Kenar; † Shirley Kenar
10:30 AM – Za Parafian i Gości; Z podziękowaniem Panu Jezusowi i Matce Nieustającej Pomocy za
otrzymaną łaskę i o dalszą opiekę i Błogosławieństwo dla Zenona; msza dziękczynno błagalna dla Jolanty i
Edmunda Boduch z okazji 2 rocznicy ślubu; O zdrowie i bł. Boże dla Hani i Janka Chrobak
Śp. † Helena Poliński; † Maria Masek 16ta rocznica śmierci z intencji córek z rodzinami; † Leokadia
Trebnio 30 rocznica śmierci z intencji syna z żoną; † Jan Trebnio 73 rocznica śmierci z intencji syna z żoną;
† Maria Serafin z intencji Jadwigi Pilarski; † Anna Cichonski 7 rocznica śmierci z intencji rodziny; † Józef,
Marek, Grzegorz Godek z intencji mamy i żony
12:30 PM All donors of St. Helen Church; † Joseph Lukasiewicz
6:00 PM + For Poor Souls in Purgatory;
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Holy Father’s Catechesis
Dear Brothers and Sisters,

In our continuing catechesis for this Holy Year of Mercy, we now consider the miracle
of the multiplication of the loaves and fishes. In Saint Matthew’s account, Jesus wishes
to withdraw and pray, but seeing the multitudes, is moved by compassion and chooses
to remain with them. By instructing his disciples to feed the crowd, he teaches them to have faith and invites
them to share in his concern for those in need. The miracle of the multiplication of the loaves and fishes is a
concrete sign of that merciful concern. Matthew, in telling us that Jesus took the bread, looked up to heaven,
then blessed and broke it for the crowds, clearly evokes the institution of the Eucharist at the Last Supper.
Through our partaking of the Eucharist, we not only receive spiritual nourishment, but, conformed ever more
fully to the Lord, we become signs of his merciful presence to those around us. May all of us, as members of
Christ’s body, seek to bring to our families and communities, and especially to those most in need, the
nourishment of God’s closeness, mercy and love.
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THE THEOLOGY OF STEWARDSHIP
STEWARDS OF THE CHURCH:
Stewards of God’s gifts are not passive beneficiaries, but collaborators with God. We are
obliged to be stewards of the Church, collaborators and cooperators in continuing the
redemptive work of Jesus—the Church’s essential mission. This mission, proclaiming and
teaching, serving and sanctifying, is our task. It is the personal responsibility of each of us.
All members of the Church have their roles to play in carrying out its mission:
Parents, who nurture their children in the light of faith;
Parishioners, who work in concrete ways to make their parishes true communities of faith
and vibrant sources of service to the larger community;
• All Catholics who give generous support-time, money, prayers and personal service
according to their circumstances—to parish and diocesan programs and to the universal
Church.
•
•

STEWARDSHIP PRAYER

O Lord, giver of life and source of freedom, I know that all I have received is from your hand.
Gracious and loving God, You call us to be stewards of Your abundance, the caretakers of all
you have entrusted to us. Help us to always use Your gifts wisely and
teach us to share them generously. Send the Holy Spirit to work
through us, bringing Your message to those we serve. May our faithful
stewardship bear witness to the love of Jesus Christ in our lives. We
pray with grateful hearts, in Jesus’ name. Amen.

CATECHISM CORNER
391. What does the acceptance of God’s mercy require from us?
It requires that we admit our faults and repent of our sins. God himself by his Word and his Spirit lays bare
our sins and gives us the truth of conscience and the hope of forgiveness.
392. What is sin?
Sin is “a word, an act, or a desire contrary to the eternal Law” (Saint Augustine). It is an offense against God
in disobedience to his love. It wounds human nature and injures human solidarity. Christ in his passion fully
revealed the seriousness of sin and overcame it with his mercy.
393. Is there a variety of sins?
There are a great many kinds of sins. They can be distinguished according to their object or according to the
virtues or commandments which they violate. They can directly concern God, neighbor, or ourselves. They
can also be divided into sins of thought, of word, of deed, or of omission.
394. How are sins distinguished according to their gravity?
A distinction is made between mortal and venial sin.
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Until August our parish office will be
closed on Mondays.

Mercy does not just mean
being a “good person” nor

W czasie miesięcy wakacyjnych tj. od
czerwca do sierpnia,
biuro parafialne będzie nieczynne w
poniedziałki.

is it mere sentimentality.
It is the measure
of our authenticity
as disciples of Jesus.

Recently moved to Chicago and looking for
childcare help with newborn starting in October/
November. If interested please contact Daniel or
Teresa Ostapowicz at (475) 223-9181 or
daniel.ostapowicz@gmail.com.

August 28th, 2016: 28th Sunday in Ordinary Time

Pilgrim Virgin Statue of Fatima Tour
August 27 to September 1
The World-famous International Pilgrim Virgin Statue of Fatima will begin its tour in the Chicago area on
Saturday, August 27. The tour of the world-famous International Pilgrim Virgin Statue of Fatima is a nationwide call to prayer and penance for peace. The statue will also visit the following locations around
Chicagoland:
Sunday, August 28 - St. Jude Chapel in the Women’s Center,
5116 North Cicero Avenue in Chicago
Monday, August 29 - SS. Peter and Paul Parish,
12433 South Halsted Street in Chicago
Wednesday, August 31 - Church of the Holy Spirit,
1453 West Bode Road in Schaumburg
Thursday, September 1 - Holy Name Cathedral Parish,
State and Superior Streets in Chicago

Bł. Matka Teresa z Kalkuty, założycielka
Zgromadzenia Misjonarek Miłości, 4 września
zostanie ogłoszona świętą. Ta pochodząca
z Albanii zakonnica była matką wszystkich
ubogich i uciskanych, przywracała nadzieję
ludziom, którzy już jej nie mieli. - Była darem
dla Kościoła i świata - mówił o niej Jan Paweł
II podczas uroczystości beatyfikacyjnych
w Rzymie w 2003 r. Jej proces beatyfikacyjny
był najkrótszy we współczesnych dziejach
Kościoła
Bł. Matka Teresa Matka Teresa, znana
w Indiach jako "Anioł ubogich" Zmarła
5 września 1997 r. w Kalkucie.
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ADORACJA
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Zapraszamy do udziału
w Adoracji Najświętszego Sakramentu,
w Pierwszy Piątek Miesiąca
2 wrzesień, 2016

P

EUCHARISTIC
ADORATION
COME TO ADORE JESUS
IN THE BLESSED SACRAMENT
THIS FIRST FRIDAY,
SEPTEMBER 2ND,
FROM 5:30 AM UNTIL 7 PM.

Adoracja rozpocznie się
o godzinie 5:30 wieczorem,
a zakończy Mszą Św. o godzinie 7
wieczorem. Spowiedź od 5:45pm do 6:45pm

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.

Confession from 5:45 to 6:45pm.

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
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ
August 21, 2016
Total Sunday collection /
Wysokość niedzielnej składki

TOTAL

Weekly budget
Budżet tygodniowy

Over budget
(Under budget)

$1,785.50

$5,100

($3,314.50)

$850.14

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
September 4th / 4 wrzesień - St. Helen School / Szkoła Św. Heleny

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
Drodzy Bracia i Siostry,
Dzisiaj chcemy zastanowić się cudem rozmnożenia chleba. Na początku opowiadania o
tym fakcie przedstawionym przez św. Mateusza (14,13-21), Jezus otrzymał właśnie
wiadomość o śmierci Jana Chrzciciela i na łodzi przeprawił się na drugą stronę jeziora
w poszukiwaniu "miejsca pustynnego osobno" (w. 13). Ale ludzie zwiedzieli się o tym i
poprzedzili Go pieszo, tak że "gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich
chorych" (w. 14). Takim był Jezus, zawsze współczujący, zawsze myślący o innych. Imponuje determinacja
ludzi, którzy boją się pozostać samymi, jakby porzuconymi. Po śmierci charyzmatycznego proroka, Jana
Chrzciciela, powierzają się Jezusowi, o którym sam Jan powiedział: "Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest
ode mnie" (Mt 3,11). Zatem tłum podąża za Nim wszędzie, aby Go słuchać i przynosić Jemu chorych. A
widząc to Jezus się wzrusza. Jezus nie jest zimny, nie ma oziębłego serca. Jezus jest zdolny do wzruszenia. Z
jednej strony, czuje się związany z tym tłumem i nie chce, aby odszedł; z drugiej strony potrzebuje
samotności, modlitwy z Ojcem. Wiele razy całą noc spędzał na modlitwie z Ojcem. Zatem również tego dnia
Nauczyciel poświęcił się ludziom. Jego współczucie nie jest mglistym uczuciem; okazuje natomiast całą siłę
Jego woli, by być blisko nas i nas zbawić. Jezus nas bardzo miłuje i chce być blisko nas.
Gdy nadszedł wieczór, Jezus zatroszczył się by nakarmić tych wszystkich zmęczonych i głodnych ludzi. Tak
jak Bóg nakarmił manną lud pielgrzymujący na pustyni (por. Wj 16,1-36), tak i Jezus zatroszczył się o
wszystkich, którzy za nim szli. Pragnął zaangażować w to swoich uczniów. W istocie mówi do nich: "Wy
dajcie im jeść" (w. 16). Udowodnił im, że kilka chlebów i ryb, jakie mieli, z mocą wiary i modlitwy, można
podzielić między wszystkich tych ludzi. To cud, jakiego dokonuje. Ale jest to cud wiary, modlitwy, ze
współczuciem i miłością. Brali chleby, łamali je, dawali, a ciągle starczało chleba, brali po raz kolejny i tak
to czynili uczniowie. Zatem Jezus "połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom" (w. 19). Pan
zaspokaja potrzeby ludzi, ale pragnie uczynić każdego z nas konkretnie uczestnikami swojego współczucia.
Zastanówmy się teraz nad Jezusowym gestem błogosławieństwa: On "wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby,
spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom" (w. 19). Jak widać, są to te
same znaki, jakich Jezus dokonał podczas Ostatniej Wieczerzy. Są to także takie same znaki, jakich dokonuje
każdy kapłan sprawując Mszę Świętą. Wspólnota chrześcijańska stale się rodzi i odradza na nowo z tej
komunii eucharystycznej. Przeżywanie komunii z Chrystusem jest zatem czymś całkowicie różnym od
pozostawania biernym i wyobcowanym z codziennego życia, a wręcz przeciwnie - coraz bardziej wpisuje nas
w relacje z mężczyznami i kobietami naszych czasów, aby im dać konkretny znak miłosierdzia i troski
Chrystusa. Sprawowana przez nas Eucharystia karmiąc nas Chrystusem przemienia krok po kroku także nas
w ciało Chrystusa i duchowy pokarm dla braci. Jezus chce dotrzeć do wszystkich, aby wszystkim zanieść
miłość Boga. Dlatego czyni każdego wierzącego sługą miłosierdzia. Zatem Jezus widzi tłumy: odczuwa
współczucie, rozmnaża chleby, i to samo czyni z Eucharystią. A my wierzący, gdy otrzymujemy ten chleb
jesteśmy pobudzani przez Jezusa, by nieść tę posługę innym, z tym samym współczuciem jak Jezus. Taka jest
ta droga.
Opowiadanie o rozmnożeniu chleba i ryb kończy się stwierdzeniem, że wszyscy się nasycili oraz zebraniem
pozostałych ułomków (por. w. 20). Kiedy Jezus z swoim współczuciem i miłością obdarza nas jakąś łaską,
przebacza nam grzechy, bierze nas w ramiona, obdarza nas miłością, nigdy nie czyni to w połowie. Daje nam
wszystko, tak jak to miało miejsce tutaj - wszyscy zostali nasyceni. Jezus napełnia nasze serce, nasze życie
swoją miłością, przebaczeniem, swoim współczuciem. Jezus pozwolił zatem swoim uczniom, by wypełnili Jego
nakaz. W ten sposób poznali drogę, jaką należy przebyć: karmić lud i utrzymać go w jedności; to znaczy
służyć życiu i komunii. Dlatego wzywajmy Pana, aby zawsze czynił swój Kościół zdolnym do tej świętej służby
oraz aby każdy z nas mógł być narzędziem komunii w swojej rodzinie, w pracy, w parafii i w grupach do
których należymy, widzialnym znakiem miłosierdzia Boga, który nie chce pozostawić nikogo w samotności i
potrzebie, aby nastały komunia i pokój między ludźmi oraz komunia ludzi z Bogiem, bo ta komunia jest życiem
dla wszystkich.
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KĄCIK KATECHIZMOWY
391. Czego wymaga od nas przyjęcie miłosierdzia Bożego?

Przyjęcie miłosierdzia Bożego wymaga, abyśmy uznali nasze
winy, żałując za nasze grzechy. Sam Bóg przez swoje Słowo i
przez swojego Ducha odsłania nasze grzechy, obdarowuje nas
prawdą sumienia i nadzieją przebaczenia.

392. Co to jest grzech?

Grzech jest to "słowo, czyn lub pragnienie przeciw prawu
wiecznemu" (św. Augustyn). Jest obrazą Boga, przeciwstawia się
miłości Boga do nas. Rani on naturę człowieka i godzi w ludzką
solidarność. Chrystus w swojej Męce odsłania w całej pełni
gwałtowność i różnorodność grzechu, i pokonuje go swoim
miłosierdziem.

393. Czy istnieje zróżnicowanie grzechów i z czego ono

wynika?
Grzechy są różnorodne. Można je rozróżniać w zależności od ich
przedmiotu, w zależności od cnót i w zależności od przykazań,
którym się przeciwstawiają. Mogą dotyczyć bezpośrednio Boga,
bliźniego czy siebie samego. Można je ponadto podzielić na
grzechy duchowe i cielesne lub grzechy popełnione myślą,
mową, uczynkiem i zaniedbaniem.

394. Jak należy rozróżniać grzechy według ich ciężkości?

Istotne jest rozróżnienie między grzechem śmiertelnym a
grzechem powszednim.

Teologia Stewardship
(Teologia zarządzania darami)
Zarządcy Kościoła:
Szafarzami Bożych darów nie są pasywni odbiorcy, ale
współpracownicy Boga. Jesteśmy zobowiązani, aby być
szafarzami Kościoła i współpracownikami w
kontynuowaniu pracy odkupieńczej Jezusa, która jest
zasadniczą misją Kościoła. Ta misja głoszenia i
nauczania, służenia i uświęcenia, jest naszym zadaniem.
To jest osobista odpowiedzialność każdego z nas.
Wszyscy członkowie Kościoła mają swoje role do
odegrania w realizacji swojej misji :
 Rodzice, którzy wychowują swoje dzieci w świetle
wiary;
 Parafianie, którzy pracują w konkretny sposób, aby
ich parafie były prawdziwymi wspólnotami wiary i
źródłem służby dla większej społeczności;
 Wszyscy katolicy, którzy dają hojne wsparcie, czas,
pieniądze, modlitwy i indywidualną posługę w
zależności od ich sytuacji - dla parafii i programów
diecezjalnych i Kościoła powszechnego.

Miłosierdzie nie jest „elementem
dobrym”, ani zwykłym
sentymentalizmem. To weryfikacja
autentyczności naszego bycia
uczniami Jezusa.

