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Schedule of Services 

Plan Posługi Duszpasterskiej 
MASSES: 
Sunday: 9 a.m., 12:30 p.m. & 6 p.m. (English)  
                                         7:30 a.m. & 10:30 a.m. (Polish) 
Weekday: 7:00 a.m. (English), 7:30 a.m. (Polish) 
Saturday: 8:00 a.m. (Polish) 
Confession: Saturday 8:30 – 9:00 a.m.  
                                                           or by the appointment 

 

MSZE WI TE: 
Niedziela: 7:30 a.m. i 10:30 a.m. (polska) 
                  9 a.m., 12:30 p.m. i 6 p.m. (angielska) 
W tygodniu (od poniedziałku do pi tku) 

7:00 a.m. (angielska)   7:30 a.m. (polska)  
Sobota: 8:00 rano (polska) 
Spowiedź: Sobota 8:30 – 9:00 a.m. lub na umówienie 



HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE W. W TYGODNIU 

 

Sunday,  January 6, 2013, The Epiphany of the Lord / Trzech Króli 
7:30 AM  Za Parafian;  

9:00 AM  For parishioners;  

10:30 AM  Za Parafian 

12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; † Edward Raczka req by Theresa Migalski 

6 PM For Parishioners;  
 

 

Monday, January 7,  2013, PONIEDZIAŁEK;  
7 AM  Poor souls in Purgatory;  

7:30 AM   

 

Tuesday, January 8, 2013, WTOREK;  
7 AM † ; †  

7:30 AM  †  

 

Wednesday,  January 9, 2013, RODA;  
7 AM  †  

7:30 AM Za Parafian 

 

Thursday, January 10, 2013, CZWARTEK;  
7 AM †  

7:30 AM Za dusze w czy ćcu cierpiące 

 

Friday, January 11, 2013, PI TEK;  
7 AM  Souls in Purgatory;  

7:30 AM † Anna liwa 

 

Saturday, January 12, 2013, SOBOTA;  
 8AM  Andrew Kaelin Jr. w dniu urodzin—birthday 

 

Sunday,  January 13, 2013, The Baptism of the Lord / Chrzest Pański 
7:30 AM  Za Parafian;  

9:00 AM  For parishioners; † Adeline & William J. Kenar; † Shirley Kenar; Holy Name Family Club 

Members Both Living & Deceased 

10:30 AM  † Stefania Wójcik z intencji syna 

12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; † Edward Raczka req by Gozdecki Family 

6 PM For Parishioners;  
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Next Week’s 2nd Collection will be for the Church in Latin America 
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CHRISTMAS LUNCHEON  

& DANCE 
 

Once again, we will have our annual 
Christmas Luncheon & Dance on 
Sunday, January 13, 2013 at 12:00 

noon in the Social Center.  The tick-
ets for the event are available at the 
parish office or in the vestibule of the 
Church after each Mass for $25.  If 
anyone would like to help us organize 
our Christmas Luncheon & Dance by 
donating raffle prizes, please bring 
them to the church or parish office.  
Please, join us and invite your rela-
tives and friends to our celebration. 

Unwanted Christmas Gifts 

If you received any unwanted Christmas pre-
sents, please think about donating them to St 
Helen Church. All gifts will be used for raffles 
which we have during the year such as Christ-
mas Dinner, St. Joseph Table or Easter Dinner. 
We will be collecting gifts for the next two 
weekends (January 6 and January 13). Just leave 

it in the basket in church’s vestibule. 

Thank you for your donations. 

Imagine being part of an organiza-
tion that fills your heart and your 
mind with the joy of giving to oth-
ers and feeling that comes with 
making a difference. You Pastor Fr. 
Waldemar has recommended you 
as having all the qualifications necessary for mem-
bership in the Knights of Columbus. He would like 
to start a council at St. Helen so the man can be 
more active in their Faith, their community and their 
parish. 
 
Members of the Knights of Columbus will be at all 
the Masses next weekend, January 13th. The 
Knights will be able to provide you with more infor-
mation and answer any questions. We also invite 
you to attend an information night about the Order 
and the development of a new council here at St. 
Helen.  
 
Knights are Catholic men, 18 years of age and older, 
who are committed to making their community a 
better place, wh9ile supporting their Parish and en-
hancing their own faith. We look forward to seeing 
you this weekend and at the meeting. For more in-
formation contact parish office or visit our website 
at www.kofc.org 
 
May Almighty God Bless you and jeep you in His 
love.  
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PLEASE PRAY FOR OUR MILITARY  
MEN AND WOMEN  

ON A DAILY BASIS FOR THEIR  
SAFE RETURN. 

 

 
 

Lieutenant Mark Krozel 
Corporal Dane Me am 
Airman Jus n Smith 

Airman Jason Steven Foster 
Lt. Col. Bruce Vitor 
Lt. Col. Mark Blanek 

Tripp Smith 
Nicholas Bakulinski  

 

If anyone from your family is currently serving in armed 
forces, either here or abroad, please let us know so we can 

keep them in our prayers.  

HUMOR / STORY 
 
 

GIVECENTRAL.ORG 
 
You can make your contribu ons online through a se-
cured 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 co-
de or address 
4. Create your Give Central profile and enter your pay-
ment 
method (credit card or bank account) 
 
Benefits of online giving: 
 Instant record of your contribu ons and payments 
 Email no fica on of contribu ons and payments 
 Never miss another Sunday Contribu on when you 

are out of town 
 You can log on from anywhere 

there is internet access 
 Free app for Android phone! 
 Secure and flexible 

 

♦ A boy is about to go on his first date, and is ne-
rvous about what to talk about. He asks his father 
for advice. 
 
The father replies: "My son, there are three subjects 
that always work. These are food, family, and philo-
sophy." 
 
The boy picks up his date and they go to a soda fo-
untain. Ice cream sodas in front of them, they stare 
at each other for a long time, as the boy's nervou-
sness builds. 
 
He remembers his father's advice, and chooses the 
first topic. 
 
He asks the girl: "Do you like spinach?" She says 
"No," and the silence returns. 
 
After a few more uncomfortable minutes, the boy 
thinks of his father's suggestion and turns to the se-

cond item on the list. He asks, "Do you have a 
brother?" Again, the girl says "No" and there is si-
lence once again. 
 
The boy then plays his last card. He thinks of his 
father's advice and asks the girl the following que-
stion: "If you had a brother, would he like spinach?"  
 

♦ "Thank you Uncle Chris for the guitar you gave 

me for Christmas," 11 year old Cody said when he 
visited him about three weeks after the holidays. 
"It's the best present I ever got. I have already ear-
ned $30.00 with it!" 
 
"That's great," said his uncle.  
 
"I didn't know that you could play that well." 
"Oh, I can't," Cody said. "My mom gives 
me five dollars a week not to play it during 
the day and my dad gives me five dollars a 
week not to play it at night. 
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READINGS FOR THE WEEK OF  

January 6 , 2013 

*  *  *  
CZYTANIA NA NADCHODZ CY TYDZIEŃ 

Monday/Poniedziałek: 1 Jn 3:22 — 4:6; Ps 2:7bc-8, 10-
12a;  Mt 4:12-17, 23-25 

Tuesday/Wtorek: 1 Jn 4:7-10; Ps 72:1-4, 7-8; Mk 6:34-44  

Wednesday/ roda: 1 Jn 4:11-18; Ps 72: 1-2, 10, 12-13;  
 Mk 6:45-52 

Thursday/Czwartek: 1 Jn 4:19 — 5:4; Ps 72:1-2, 14, 
15bc, 17;  Lk 4:14-22a 

Friday/Pi tek: 1 Jn 5:5-13; Ps 147:12-15, 19-20; Lk 5:12-
16 

Saturday/Sobota: 1 Jn 5:14-21; Ps 149:1-6a, 9b; Jn 3:22-
30  

Sunday/Niedziela:   Is 42:1-4, 6-7;  Ps 29:1-4,  
 Lk 3:15-16, 21-22 

Leona Galan 
Alfreda Musiak 
Evelyn Sroka 

Casimir Pawlik 
 

We would like to continue to pray for 
our sick parishioners and also keep in touch with them.  
We ask you to help us to update our list by calling the 

parish office with the name of a loved one. 
 

Aby dodać imię chorego, prosimy o kontakt  
z biurem parafialnym. 

Please remember your loved ones both liv-
ing and deceased by offering Holy Masses 

for their Intentions. 
 
 
 
 

Pamiętajmy o naszych bliskich  
yj cych i zmarłych przez ofiarę Mszy w. 

w ich intencjach. 

 

 

 

 

 

Next Weekend’s second collection 

will be for Latin America. 

 

 

W następny weekend druga składka prze-
znaczona będzie na pomoc kościołowi w 
Ameryce Łacińskiej. 

St. Helen Church will be host-
ing a “50/50” raffle fundraiser 
in support of our parish. Each 
raffle ticket will cost only $2 
and secures you the chance of 
winning half the pot. Buying 
more than one raffle ticket will increase your chances of 
splitting the pot evenly between YOU, the winner, and 
St. Helen Church! 

The fundraiser will run through the whole year and a 
lucky ticket will be drawn at one of the Masses of the last 
Sunday of each month.  

Tickets will be available after Masses or at the parish of-
fice. Please put down your name and phone number at the 
back of your ticket and return it in. 

 

Pocz wszy od 1 stycznia  w naszej parafii odbywać się 
będzie loteria, która nazywa się “50/50”. Przez cały mie-
si c będziemy sprzedawać kupony w cenie $2 za sztukę. 
Losowanie szczę liwego kuponu będzie odbywało się w 
ostatni   niedziele  miesi ca. Nagrod  będzie połowa 
pieniędzy ze sprzedanych kuponów.  

Kupony dostępne będ  po Mszach więtych lub w biurze 
parafialnym. Prosimy o wpisanie na jednej czę ci biletu 
swojego nazwiska i numeru telefonu aby my mogli skon-
taktować się ze zwycięzc . Im więcej zakupionych kupo-
nów,  tym większa pula do podziału i większa szansa wy-
granej! 
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On this meter we mark down the progress 
of our fundraising to pay the outstanding 

bill for the new concrete area 
 

 
 

 * * * 
Na tym mierniku zaznaczamy, jak rosną 

nasze fundusze na zapłacenie rachunku za 
wykończenie przestrzeni po Klasztorze. 

The Missionary sisters of St. Peter Claver will be here next Sun-

day at the doors of the church with their magazine “Echo from 

Africa and other Continents.” They will ask you to subscribe to 

this magazine which will inform you about the progress of our 

holy faith in the mission lands and about the needs of the missio-

naries. Helping them you will share in their daily prayers and their 

work for the missionary church.  

 
 
Siostry Misjonarki w. Piotra Klawera będ  z nami w przyszł  
niedzielę. Będ  one w przedsionku ko cioła z miesięcznikiem 
„Echo z Afryki”, by Was zaprosić do jego prenumeraty. Miesięcz-
nik ten poinformuje Was o postępie naszej wiary w krajach misyj-
nych i o potrzebach misjonarzy po więcaj cych się na niwie mi-
syjnej. Przez wasz  pomoc będziecie mieć udział w modlitwach 
sióstr i w ich pracach dla Ko cioła Misyjnego. 

Year of Faith Saint Profile for Januar  : St. Elizabeth Ann Seton, S.C. 
Founder of the Sisters of Charity of St. Joseph. Considered founder of the Catholic School system in the US. 

St. Elizabeth Ann Seton was the charming "belle of the ball" as a young woman in New 
York City, linked to all the first families. At the age of 19, she fell in love and married the 
wealthy, handsome William Magee Seton. The two had a very happy marriage, raising five 
children. Ten years after they were married, William's business and health both failed, and 
Elizabeth was left a poor widow with five children to raise alone. Her love for the Eucharist 
led her to convert to Catholicism and founded the first order of religious women in Ameri-
ca, the Sisters of Charity of St. Joseph, a religious community based on the Rule of St. 

Vincent De Paul. She was able to still raise her children, as well as live the life of a sister and found several 
schools. She became the cofounder of the first free Catholic School in America. 
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara 
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ  

 

December 23, 2012 

 

 

 

 

 REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH 

  FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII W. HELENY 
 
CHECK ONE: 
__ New Registra on 
__ Change of address 
__ Moving out of parish 
__ Want Envelopes 
 
ZAZNACZ JEDNO: 
__ Nowo Zarejestrowany 
__ Zmiana Adresu 
__ Wyprowadzka z Parafii 
__ Proszę o Koperty 

__________________________________________________________________________ 
First & Last Name / Imię i Nazwisko  

 
__________________________________________________________________________ 

Address / Adres  
 

__________________________________________________________________________ 
City / Miasto                                     Zip Code / Kod Pocztowy  

 
__________________________________________________________________________ 

Phone / Telefon  

Please drop Membership Form into the offertory basket or mail to Rectory.  
Proszę wrzucić tą formę do koszyka na tacę lub przesłać na Plebanie.  

 
 

 

Sakrament Chrztu Św. 
Chrzty prosimy zgłaszać dwa tygodnie przed planowaną datą 
chrztu. Wymagane dokumenty to wiadectwo urodzenia dziecka 
oraz wypełnienie formularza, który dostępny jest w biurze parafial-
nym. 
 

Sakrament Małżeństwa 
luby udzielane są w soboty lub w inne dni tygodnia, jeżeli kto  

ma takie życzenie. Po więcej informacji prosimy o kontakt z biurem 
parafialnym.   

Baptism 
 
All arrangements should be made at least two weeks in ad-
vance by calling the parish office.   
 

Weddings 
 
Weddings are celebrated on Saturday afternoons or any day if 
you wish. Arrangements should be made by calling the parish 
office.  

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 równowarto ć  
jednej godziny Twojej tygodniowej pracy. 
Bóg zapłać wszystkim Parafianom  
i Ofiarodawcom za Wasze wsparcie. 

 7 :30 a.m. 9:00 a.m 10:30 a.m. 12:30 p.m. 6 p.m. 

Total collection /  

Zebrana suma 
$288.96 $417.01 $1,151 $324.50 $72.00 

Christmas  

Flowers 
$776.98 $337.50 $610 $154.41 $39.25 
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W Przyszłym tygodniu druga składka będzie dla Kościoła w Ameryce Łacińskiej  
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ROK MSZY ŚWIĘTEJ ŚWIĄTECZNA ZABAWA   

PARAFIALNA 
 

Zapraszamy na zabawę parafialn , poł czo-
n  z opłatkiem i wspólnym kolędowaniem 
w niedziel  13-go stycznia o godz. 12:00 w 

południe w sali parafialnej. W programie 
obiad, losowanie atrakcyjnych nagród i za-
bawa z zespołem. Je li kto  chciałby ofiaro-
wać nagrody na losowanie mo e przekazać 
je do kancelarii parafialnej, za co będziemy 
bardzo wdzięczni. Zapro cie na nasz  zaba-
wę Waszych krewnych, bliskich i znajomych.  
Bilety na zabawę mo na nabyć w ko ciele po 
Mszy więtej lub w kancelarii parafialnej w 
cenie $25.   

więta Elżbieta Seton jest Patronką 
Miesiąca Stycznia w Roku Wiary. 

Była pierwszą więtą, która urodziła 
się na ziemi amerykańskiej. Przyszła 
na wiat w Nowym Yorku 28 sierp-
nia 1774 r tuz przed wojna rewolu-
cyjna. Mając 20 lat dwu wyszła za 
mąż za nowojorskiego kupca, Wiliama Setona. Niestety mąż Elżbiety 
zapadł na gruźlicę. By go ratować, Elżbieta wyjechała z nim do 

Włoch, ale dotarli już tylko do Livorno, gdzie w grudniu 1803 r. mąż umarł w szpitalu-
kwarantannie. Wiele życzliwo ci doznała Elżbieta ze strony rodziny włoskiego bankiera Fi-
licchi. To przeżycie pociągało Elżbietę do katolicyzmu. Te sympatie naraziły ją po powrocie 
na niechęć. Mimo to w Wielkim Tygodniu 1805 r. Elżbieta złożyła w Nowym Yorku katolic-
kie wyznanie wiary. Przyjęła też pierwszą Komunię w., co przeżyła bardzo głęboko. Do Ko-
cioła katolickiego przyprowadziła także swe dzieci, a chcąc zapewnić im katolickie wycho-

wanie, założyła małą szkółkę,  musiała przenie ć się do Baltimore. Wkrótce potem objęła 
kierownictwo szkoły ufundowanej niedaleko. Nauczycielki tej wła nie szkoły założyły sto-
warzyszenie, a Elżbieta została w r. 1812 ich pierwszą przełożoną.  Przełożeństwo sprawo-
wała do swej mierci, która nastąpiła w dniu 4 stycznia 1821 r. Tak to dla potomno ci stała 
się wzorem zarówno matki w zwykłym tego słowa znaczeniu, jak i wielu dusz oddanych Bo-
gu i posłudze bliźnich. Jako swą założycielkę i patronkę czci ją około jedenastu tysięcy zakonnic, które w r. 1963 do-
czekały się beatyfikacji -Matki Seton-. Kanonizował ją 14 wrze nia 1975 r. Paweł VI. 

Nietrafione prezenty wi teczne 
Posiadasz niepotrzebne prezenty wi teczne i nie 
wiesz co z nimi zrobić? Nasza parafia organizuje 
zbiórkę takich prezentów w następne dwa weekendy 6 i 

13 stycznia. Prezenty zostan  przeznaczone na loterie, 
które nasza parafia organizuje w ci gu roku z okazji 
Opłatka, Stołu w. Józefa, czy więconki.  Prosimy o 
składnie wszystkich prezentów w przedsionku ko cioła 
w specjalnie wystawionym koszu. Bóg zapłać.  
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♦  Hania do nie grzeszącej urodą cioci:  

- Czy ciocię te  Bóg stworzył?  
- Oczywi cie!  
- Tak jak mnie?  
- Tak.  
Dziewczynka patrzy do lustra i mówi do siebie:  
- Teraz Pan Bóg pracuje lepiej.  
 
♦ Go ć luksusowego hotelu składa u kelnera zamówienie: 

- Proszę dwa gotowane jajka. Jedno tak miękkie, e zarówno 
ółtko i białko ma być w stanie płynnym, a drugie takie twar-

de, ebym miał kłopoty z jego pogryzieniem. 
Proszę równie  dwa plasterki boczku, zimne, ale z jednej stro-

ny zwęglone, oraz spalonego, krusz cego się w dłoniach tosta. 
Masełko niech będzie tak zmro one, ebym za nic w wiecie 
nie mógł go rozsmarować. 
Proszę tak e o bardzo słabiutk  kawę, o temperaturze pokojo-
wej. 
- To bardzo skomplikowane zamówienie, proszę pana. Nie 
wiem, czy nasi kucharze potrafi ... - odpowiada kelner. 
- Wczoraj, potrafili!!!  
 
♦  Umiera internetoholik, idzie do nieba. U wrót w. Piotr go 
pyta: 
- Zarejestrowałe  się? 
- Nie... 
- To jazda z powrotem na Ziemię! 

Z prasy katolickiej ... 

W czasach, gdy nikt nie ma czasu, zatrzymaj się w po piechu codzienno ci. S  takie wydarzenia, które zapamiętujemy. Niespecjal-
nie musimy się trudzić, by u wiadamiać sobie ich wagę w naszym yciu. Ale te  cokolwiek dzieje się w naszej codzienno ci nie 
pozostaje bezowocne. Wszystko pozostawia swój lad. Na pewne jednak sprawy bardziej zwracamy uwagę, nad innymi przecho-
dzimy obojętnie. W jakim jednak kluczu dobieramy hierarchię wa no ci spraw, które zaprz taj  nasz  głowę? Kryteria mog  być 
ró ne: od praktycznych po duchowe. Czy jednak zastanawiamy się nad konsekwencjami naszych wyborów? 

 
Przy dzisiejszym tempie ycia nie jest łatwo wygospodarować przestrzeń na głębokie i gruntowne przygotowanie się do wydarzeń, 
które chcemy w codzienno ci wyró nić. Nagl ce terminy i pełne kalendarze do znudzenia dyktuj  nam hasło: Nie mam czasu. 
Powtarzamy je dziesi tki razy w ci gu dnia, wpadaj c samemu w pułapkę beznadziei i poczucia ci głej pora ki. Nie mam czasu – 
ale na co…? Na zatrzymanie się w wirze ycia? Na refleksję? Na głębsze ycie? A mo e nie mam czasu na swoje ycie, bo ci gle 
yję yciem innych? Przez ten utarty slogan stawiam samemu sobie blokadę do wyj cia poza przeciętno ć i szablonowo ć. Szaro ć 

codzienno ci nie przyjmuje wtedy niczego co wykracza poza schemat rutyny. Gdy się pojawia co  wyj tkowego, łatwo staje się 
ciałem obcym, co w rezultacie nie sprzyja głębszemu prze yciu. 
 
Taka jest nasza codzienno ć, w której próbujemy pogodzić nasze obowi zki, plany, pragnienia i potrzeby. W takim rodowisku 
yje nasza wiara i nasze postrzeganie rzeczywisto ci – te  tej duchowej. W takim klimacie przychodzi godzić problemy, troski i 

rado ci dnia codziennego. Ale te  do takiego ycia przychodzi Jezus Chrystus. Mimo niesprzyjaj cych warunków zewnętrznych, 
mimo wrogiego klimatu Jezus Chrystus nie rezygnuje z wej cia do miejsca, gdzie człowiek yje. Bo On chce być blisko człowieka 
– niewa ne, w jakim poło eniu ten się znajduje. Narodzenie się Jezusa to przełom w historii ludzko ci. adne inne wydarzenie nie 
spowodowało takiego poruszenia przez tyle wieków. Bo e Narodzenie to punkt zwrotny w historii wiata. Czy jednak takie wyda-
rzenie mo e być ot tak, potraktowane? Czy mo e się po prostu tylko wydarzyć? adna warstwa po piechu nie mo e przytępić 
ostro ci zwrócenia uwagi na to wydarzenie. To zbyt więta chwila, by mogła być tylko od tak obecna...  

Pojawienie się pragnienia zatrzymania i podjęcia refleksji nad wykorzystaniem tego czasu ju  godne jest dziękczynienia, które 
warto oddawać Panu Bogu. To wa ny znak, e nie chcę tak automatycznie przebrn ć przez ten wyj tkowy czas. Wyrwanie się z 
rytmu i rzucenie w nieznan  przestrzeń wymaga przewodników. Warto przyjrzeć się szczególnej roli dwóch postaci, które yj c 
nie tak jak inne, były w stanie wznie ć się ponad przeciętno ć, by zdobyć podwoje nieba i pokazać, e spotkanie Boga jest osi gal-
ne dla człowieka w jego ziemskim yciu. Dwaj przewodnicy, którzy zapraszaj  nas do udania się na pustynię codzienno ci, to pro-
rok Izajasz i w. Jan Chrzciciel. Ci dwaj mę owie s  wła ciwymi postaciami, poniewa  ich wia-
dectwo ycia ukazuje sens wyrwania się z zapętlenia, które bardziej przyci ga do ziemi ni  po-
zwala wznie ć się ku niebu. Izajasz to ten, który nawołuje do powrotu do Boga, do wej cia na 
cie kę prawdziwego ycia, a Jan Chrzciciel, który będ c głosem wołaj cego na pustyni, nie zga-

dza się na przegranie przez człowieka szansy ycia z Bogiem.  

HUMOR 

Przedsionek nieba  


