31st, Sunday in Ordinary Time,
November 3, 2013

XXXI Niedziela Zwykła,
3 listopad, 2013

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

Zacheuszu, zejdź prędko
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
ST. HELEN SCHOOL
2347 W. Augusta Blvd.
Phone (773) 486-1055;
www.sthelenchicago.org
Mrs. Marianne Johnson, Principal

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.; 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. (polska)
9 a.m., 12:30 p.m. i 6 p.m. (angielska)
W tygodniu (od poniedziałku do piątku)
7:00 a.m. (angielska) 7:30 a.m. (polska)
Sobota: 8:00 rano (polska)
Spowiedź: Sobota 8:30 – 9:00 a.m.; pierwszy piątek
miesiąca 5:45 - 6:45 p.m. lub na umówienie

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE ŚW. W TYGODNIU
Sunday, November 3, 2013, 31st Sunday in Ordinary Time / XXXI Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian; † Agata † Franciszek Dziedzic; † Julia † Władysław Rachowicz
9:00 AM For parishioners;
10:30 AM Za Parafian; † Ryszard Migda z intencji żony z dziećmi; † Tadeusz Jachim z
intencji Broni Jachim; † Walerian i † Romualda i † Amelia Poliński; O Błogosławieństwo
Boże dla Diany Data w 25 rocznicę urodzin; † Wiktor Peterski z intencji Janiny; † Ozabe;a o
† Franciszek Marszełek; † Anna i Wincenty Majchrowicz; † Marianna † Albin † Irena i †
Czesław Waszczeniuk
12:30 PM For parishioners;
6 PM For parishioners;
Monday, November 4, 2013, PONIEDZIAŁEK;
7 AM Poor souls in Purgatory; † Chester Swiatek Birthday remembrance
7:30 AM
Tuesday, November 5, 2013, WTOREK;
7 AM
7:30 AM
Wednesday, November 6, 2013, ŚRODA;
7 AM
7:30 AM
Thursday, November 7, 2013, CZWARTEK;
7 AM
7:30 AM
Friday, November 8, 2013, PIĄTEK;
7 AM
7:30 AM
Saturday, November 9, 2013, SOBOTA;
8 AM
Sunday, November 10, 2013, 32nd Sunday in Ordinary Time / XXXII Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian; O zdrowie i Błogosławieństwo Pana Jezusa Miłosiernego i opiekę
Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla Zeona z okazji urodzin.
9:00 AM For parishioners; † Adeline, William J. Kenar; † Shirley Kenar; † Antonina
Dzielski 4th death anniversary; † Virginia Klemanovic 1st death anniversary req by Geroge
& Lorraine Sochacki; For Holy Name Family Club members both living and deceased †
Virginia Klemanovic 1st death anniversary req. By George & Lorraine Sochacki
10:30 AM Za Parafian; † Wincenty † Kzaimiera † Władysław Lipski; † Tadeusz Dzięgiel w
4-rocznicę śmierci
12:30 PM † Peggy Miller Coleman
2 PM Legion of Mary Mass
6 PM For parishioners;

November 3rd, 2013: 31st Sunday in Ordinary Time

Next Weekend’s second collection will be
for Catholic Campaign for Human
Development
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ST. HELEN PARISH

ALL SOULS

REMEMBRANCE BOOK
The Remembrance Book 2013 is in the
sanctuary for the month of November.
Please feel free to come at any time
before or after Masses and add names
of your loved ones.

Come and join us for Bingo Night
at St. Helen School
every Friday @ 7 PM in the School Hall
(decent seats are better found by 6:30 PM).
In correspondence with the City of Chicago
Anti-Smoking Ordinance
we offer you NO smoking Fresh Air facility!
Small book (18 cards) $15;
Big book (36 cards) $22
You must be 18 years old or older.
Come on down and have some fun at Bingo.

November 3rd, 2013: 31st Sunday in Ordinary Time

Jubilee Ad Books
on sale
If anyone would like to purchase our
Anniversary Ad Book or Christmas
ornaments with jubilee logo, items are
available at the parish office or after
Sunday masses.

Soft cover book - $10
Hard cover book - $45
Christmas ornament - $5

HUMOR
♦ ‘Mommy?” asked a little girl attending her
first wedding.
„If he is really the best man, why isn’t the bride
marrying him instead?”
♦ A young couple went to the clerk’s office to
get their marriage license. After according all of
the information, the clerk handed them the
marriage license and said, „No refunds,
exchanges, or warranties.”
♦ I hope it didn’t disrupt you too badly when my
husband walked out during your sermon,
pastor,” an embarrassed visitor said as she was
leaving the church.
„I must admit that it was a little distressing,” the
preacher replied. „But I’m still glad you both
could join us today.”
„Please don’t take it personally, pastor” she
insisted. „Ron has been walking in his sleep
most of his life!”
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For the first time
we are going to
have a Turkey
Raffle. Tickets
Turkey
will be available at
Raffle
the church after
masses beginning
next Sunday,
November 3rd. Price of raffle ticket is
$2. Drawing will be on November 24th.
All profit will go toward our new
marquee.
GIVECENTRAL.ORG
You can make your contributions 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 contributions and payments
 Email notification of contributions and payments
 Never miss another Sunday Contribution when
you are out of town
 You can log on from anywhere there is internet
access
 Free app for Android phone!
 Secure and flexible
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ST. HELEN PARISH

In celebrating our jubilee year - the 100th Anniversary of St. Helen Parish, we would like to invite all our
parishioners and friends in building "The Jubilee Thanksgiving Tree". You will find this symbolic tree
with its leaves in the main vestibule of the church. There is a leaf for each one of us, our family and friends
that have built the St. Helen Parish community throughout the years. May your offering be in gratitude
for His church and blessings. Below you will find the form with details. Please, help with our thanksgiving tree.

Przeżywając rok jubileuszowy 100-lecia powstania naszej parafii pragniemy zaprosić wszystkich do budowania „Jubileuszowego Drzewa Wdzięczności”. W głównym przedsionku kościoła w centralnym miejscu
zawisło symboliczne drzewo z listkami, na których jest miejsce dla każdego z nas i naszych znajomych, którzy przez lata tworzyli tą wspólnotę. W ten sposób możemy pozostawić po sobie trwałą pamięć dla przyszłych pokoleń. Nasz dar złożony przy tej okazji niech będzie wyrazem naszej wdzięczności i pomocą dla
kościoła św. Heleny. Poniżej znajduje się specjalna forma zamówienia i szczegóły z tym związane. Zapraszamy, połączmy się we wdzięczności.

Jubilee Tree Order Form/ Drzewo Jubileuszowe - Forma zamówienia
Leaves / Liście:
_____gold / kolor złoty -$450 ____silver / srebrny $350 ___ bronze / brązowy $250
Stones/Acorns / Kamienie / Żołędzie:
_____Small / małe $500 _____Medium / średnie $750 _____Large / duże $1,000
Name / Imię i Nazwisko _______________________________________________
Address / Adres ____________________________________________________
City, State, Zip__________________________________Phone / Telefon ________________
Please engrave the following inscription (leaves maximum 20 characters per line; stones/ acorns 22
characters per line):
Treść do wygrawerowania (na liściach maksymalna ilość znaków to 20; kamienie /
żołędzie maksymalna ilość znaków to 22):
Line 1 ____________________________________________________________________________
Line 2_________________________________________________
Line 3________________________________________________
Line 4_________________________________________________

Enclosed is my check for $___________________ payable to: St. Helen Church

Please return the form to the parish office / Prosimy o zwrócenie formy do biura parafialnego

November 3rd, 2013: 31st Sunday in Ordinary Time

Parking Fundraising Meter
Fundusz na dług za parking

Each month St. Helen Church is hosting a “50/50” raffle fundraiser in support of our parish. Each raffle ticket
costs 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 to pay the parking debt. Tickets are
available at the door after each Mass or at the parish office. Please, put down your name and your phone number
at the back of your ticket and return it in. You do not
need to be present in order to win.

Co miesiąc w naszej parafii odbywa się loteria“50/50”.
Przez cały miesiąc sprzedajemy kupony w cenie $2 za
sztukę. Nagrodą będzie połowa pieniędzy zgromadzonych
ze sprzedanych kuponów. Kupony dostępne są po każdej
Mszy Świętej lub w biurze parafialnym. Prosimy o wpisanie na jednej części biletu swojego nazwiska i numeru
telefonu, abyśmy mogli skontaktować się ze zwycięzcą.
Nie trzeba być obecnym na losowaniu, aby wygrać.
Wszelki dochód zasili fundusz pokrycia kosztów budowy
nowego parkingu.
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New church Marquee Meter
Fundusz na nową tablicę informacyjną

Next Weekend’s second collection will be for
Catholic Campaign for Human Development

W następny weekend druga składka przeznaczona
będzie na katolicką kampanię rozwoju człowieka.

Please remember your loved ones both living and deceased by offering Holy Masses
for their Intentions.

Pamiętajmy o naszych bliskich
żyjących i zmarłych przez ofiarę Mszy św.
w ich intencjach.
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ST. HELEN PARISH

WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ

October 27, 2013
7:30 a.m.

9 a.m.

10:30 a.m.

12:30 p.m.

6 p.m.

TOTAL

Total collection /
Zebrana suma

$146.00

$566.00

$858.25

$373.00

$160.00

$2482.25

Parking

$64.54

$266.56

$454.00

$57.01

$26.03

$828.14

Suggested weekly donation: One hour of your weekly salary.

We thank all of our Parishioners
and Benefactors for their continued support.

Baptism

Sugerowana niedzielna ofiara to równowartość
jednej godziny Twojej tygodniowej pracy.

Bóg zapłać wszystkim Parafianom
i Ofiarodawcom za Wasze wsparcie.

Sakrament Chrztu Św.

All arrangements should be made at least two
weeks in advance 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.

Chrzty prosimy zgłaszać dwa tygodnie przed planowaną datą
chrztu. Wymagane dokumenty to świadectwo urodzenia
dziecka oraz wypełnienie formularza, który dostępny jest w
biurze parafialnym.

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.

REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH
FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII ŚW. HELENY
CHECK ONE / Zaznacz jed- __________________________________________________________________________
First & Last Name / Imię i Nazwisko
__ New Registration /
Nowo Zarejestrowany
__________________________________________________________________________
__ Change of address /
Address / Adres
Zmiana adresu
__ Moving out of parish /
__________________________________________________________________________
Wyprowadzka z Parafii
City / Miasto
Zip Code / Kod Pocztowy
__ Want Envelopes /
Proszę o Koperty
__________________________________________________________________________
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.

no:
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W następny weekend druga
składka przeznaczona będzie na
katolicką kampanię rozwoju
człowieka.
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ST. HELEN PARISH

Loteria na Święto Dziękczynienia

Rekolekcje dla małżeństw

Od dnia można nabywać losy na
loterię na Święto Dziękczynienie w
której nagrodami jest 10 indyków.

Przyjmujemy zgłoszenia na pierwsze w
Archidiecezji Chicago warsztaty „Spotkań
Małżeńskich”. Odbędą się one w Mundelein,
w listopadzie w dniach od 22-go, godz. 17.00
do 24-go godz. 15.00 (piątek-niedziela).
Poprowadzą je ksiądz i para małżeńska z
Polski oraz para małżeńska z New Jersey.
Uczestnicy warsztatów: małżonkowie razem
we dwoje, bez dzieci, cały czas, z noclegiem i
posiłkami. Zgłoszenia przyjmuje i innych
informacji udziela Ola, tel. kom. 1773 2302731, mail:
spotkaniamalzenskie@strongfamily.co
Więcej informacji na stronie:
www.spotkaniamalzenskie.pl
Warsztaty organizuje i wspiera fundacja
„Strong Family” (Silna Rodzina) działająca
przy Jezuickim Ośrodku Milenijnym w
Chicago www.strongfamily.co

Losowanie odbędzie się w niedzielę 24
listopada. Losy dostępne są w biurze
parafialnym lub w kościele po Mszach
Świętych w cenie $2.
Dochód
z
loterii
zostanie przeznaczony
na
tablicę
elektroniczną.

November 3rd, 2013: 31st Sunday in Ordinary Time
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Święty tygodnia….
Św. Karol Boromeusz urodził się na zamku Arona 3 października 1538 r. jako syn arystokratycznego rodu,
spokrewnionego z rodem Medici. Ojciec Karola wyróżniał się prawością charakteru, głęboką religijnością i
miłosierdziem dla ubogich. To miłosierdzie będzie dla Karola, nawet już jako kardynała, ideałem życia
chrześcijańskiego.
Już w młodym wieku Karol posiadał wielki majątek. Kiedy miał zaledwie 7 lat, biskup Lodi dał mu suknię klerycką,
przeznaczając go w ten sposób do stanu duchownego. Takie były ówczesne zwyczaje. Dwa lata później zmarła matka
Karola. Aby zapewnić mu odpowiednie warunki na przyszłość, mianowano go w wieku 12 lat opatem w rodzinnej
miejscowości. Młodzieniec nie pochwalał jednak tego zwyczaju i wymógł na ojcu, żeby dochody z opactwa
przeznaczano na ubogich.
Największą zasługą Karola był Sobór Trydencki. Sobór, rozpoczęty z wieloma nadziejami, wlókł się zbyt długo z
powodu złej organizacji. Trwał aż 18 lat (1545-1563). Dopiero, kiedy Karol przystąpił do działania, sobór mógł
szczęśliwie dokończyć obrady. Dyskutowano na nim o wszystkich prawdach wiary, atakowanych przez protestantów, i
gruntownie je wyjaśniono. W dziedzinie karności kościelnej wprowadzono dekrety: nakazujące biskupom i
duszpasterzom rezydować stale w diecezjach i parafiach, wprowadzono stałe wizytacje kanoniczne, regularny
obowiązek zwoływania synodów, zakazano kumulacji urzędów i godności kościelnych, nakazano zakładanie
seminariów duchownych - wyższych i niższych, wprowadzono do pism katolickich cenzurę kościelną, jak też indeks
książek zakazanych, wreszcie wprowadzono regularną katechizację. Większość z tych uchwał wyszło z wielkiego serca
kapłańskiego Karola Boromeusza. On też był inicjatorem utworzenia osobnej kongregacji
kardynałów, która miała za cel przypilnowanie, by uchwały soboru były wszędzie
zastosowane.
Zmarł w Mediolanie 3 listopada 1584 r. wskutek febry, której nabawił się w czasie
odprawiania własnych rekolekcji. Pozostawił po sobie duży dorobek pisarski.
Beatyfikowany w 1602 r., kanonizowany przez Pawła V w 1610 r. Jego relikwie spoczywają
w krypcie katedry mediolańskiej. Jest patronem boromeuszek, diecezji w Lugano i Bazylei
oraz uniwersytetu w Salzburgu; ponadto czczony jest jako opiekun bibliotekarzy, instytutów
wiedzy katechetycznej, proboszczów i profesorów seminarium.
W ikonografii św. Karol Boromeusz przedstawiany jest w stroju kardynalskim. Jego
atrybutami są: bicz, czaszka, gołąb, kapelusz kardynalski, krucyfiks; postronek na szyi,
który nosił podczas procesji pokutnych.

HUMOR
♦

Na zakończenie spowiedzi kapłan pyta penitenta,
kim jest z zawodu.
- Jestem artystą - odpowiada mężczyzna.
- I na czym to polega? - pyta spowiednik.
- Trudno wyjaśnić słowami. Mogę to tylko pokazać.
Mężczyzna wstaje od konfesjonału i wykonuje
podwójne saldo. Jako następna klęka u kraty starsza
pani i od razu uderza w błagalny ton:
- Tylko bardzo proszę, niech mi ksiądz nie zadaje
takiej ciężkiej pokuty, jak temu człowiekowi przede
mną!

♦ Turysta wynajmując

pokój u gazdy w

Zakopanem, zastrzega się:
- Cena jest wygórowana, ale niech tam, tylko żeby
był spokój, i żadnych dzieci!
- Tu nima zadnych dzieci panocku...
Rano słychać potworny hałas i z poddasza zbiega
wrzeszcząc niemiłosiernie wataha rozbrykanych
dzieciaków. Oburzony turysta idzie do gazdy.
- Gazdo, miało nie być żadnych dzieci!
- Panocku, to nie dzieci, ino diabły wcielone!

