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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.; 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 

33rd Sunday in Ordinary Time,  
November 17, 2013 

XXXIII Niedziela Zwykła,  
17 listopad, 2013 

2315 W. Augusta Blvd. 
Chicago, IL 60622   

 
Phone (773) 235-3575 

Fax (773) 235-3810  
 

sthelen@archchicago.org  
 

www.sthelenparish.net 
Włos z głowy wam nie zginie 



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

Sunday,  November 17, 2013, 33rd Sunday in Ordinary Time / XXXIII Niedziela Zwykła 
7:30 AM  Za Parafian;  
9:00 AM  For parishioners; Health and God’s for Father Waldemar on the occasion of his installation req by 
Pactanac Family  
10:30 AM Za Parafian; † Teodor Jaśniuk z intencji żony Krystyny; † Irena Podgórski z intencji rodziny 
Poliński; † Stefania Rojek z intencji córki; † Jan Chmielik z intencji syna Janusza; † Janina Młodawska z 
intencji brata Janusza; † Jan Łoś z intencji kolegi Janusza; O zdrowie i bł. Boże dla mamy Franciszki 
Chmielik z okazji urodzin z intencji syna Janusza i całej rodziny 
12:30 PM † Charles Zuback req by Robert & Beverly Zuback 
6 PM For parishioners;  
 
Monday, November 18,  2013, PONIEDZIAŁEK;  
7 AM  Poor souls in Purgatory; † Casimir & Rose Bykowski 
7:30 AM  
 
Tuesday, November 19, 2013, WTOREK;  
7 AM † Joseph Kurtyka 
7:30 AM  
 
Wednesday,  November 20, 2013, ŚRODA;  
7 AM   
7:30 AM  
 
Thursday, November 21, 2013, CZWARTEK;  The Presentation of the Blessed Virgin Mary 
7 AM  
7:30 AM   
 
Friday, November 22, 2013, PIĄTEK; St. Cecilia 
7 AM † Crispina Ortiz 40 days after death; Mariselle Pactanac on her Birthday 
7:30 AM  
 
Saturday, November 23, 2013, SOBOTA;  
8 AM 
 
Sunday,  November 24, 2013, Our Lord Jesus Christ the King / Uroczystość Chrystusa Króla 
7:30 AM  Za Parafian; O błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Jolanty z okazji 
urodzin 
9:00 AM  For parishioners; For Golden Age Club members both living and deceased; † Victor Seranilla;  
† Petronila Balbastro req by M. Stachrowsky 
10:30 AM Za Parafian; † Teodor Jaśniuk z intencji żony Krystyny;  
12:30 PM  
6 PM For parishioners;  
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ALL SOULS  
REMEMBRANCE BOOK 

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

  Choir Open House! 
“He who sings prays twice.” 

 
Have you been thinking about joining the choir, or 
just want to come see what it is like to sing with 
the church choir? The 9am English Choir will be 
having open rehearsals every Sunday at 3:00pm, 
starting November 10 through December 8. We 
will be preparing for the Advent and Christmas 
season. 
If you are interested in the 6pm “Praise Team”, 
we rehearse 30 minutes before the 6pm mass 
every Sunday. Many of our choir members are in 
both groups. 
All ages are welcome, and both singers and 
instrumentalists are welcome! You do not need 
prior choir experience or musical training to join! 
If you have any questions please e-mail the music 
director, Alex Fries, at sthelensmusic@gmail.com 
or stop by the choir loft after mass. 
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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 
Christmas ornament - $5 

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 pay-

ments 
• 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 

 
 

 
 
 

HUMOR 
 
♦  Sometimes women are overly suspicious of 
their husbands. When Adam stayed out very late 
for a few nights, Eve became upset. "You're 
running around with other women," she charged. 
"You're being unreasonable," Adam responded. 
"You're the only woman on earth." The quarrel 
continued until Adam fell asleep, only to be 
awakened by someone poking him in the chest. 
It was Eve. "What do you think you're doing?" 
Adam demanded. 
"Counting your ribs," said Eve. 

For the first time we 
are going to have a 
Turkey Raffle. 
Tickets are available 
at the church after 
masses. Price of 
raffle ticket is $2.  
 
 

Drawing will be on November 24th. 
We will draw two prizes at each mass. 

 
All profit will go toward our new marquee. 

Turkey 
Raffle 
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 St. Helen Church  
can earn a donation every time you search  

the Internet and shop online!!! 
 

Search the web with Yahoo-powered GoodSearch.com and they’ll donate about a 
penny to our parish each time you search! 

Shop at more than 600 GoodShop.com merchants including Amazon, Best Buy, Toys 
R Us, and others, and a percentage of each purchase will go to our parish! 

 
 
 

Parafia Św. Heleny  dostaje donacje za każdym razem gdy używasz 
wyszukiwarki goodserach.com lub robisz zakupy na goodshop.com 

 

Używając wyszukiwarki goodserach.com parafia za każdym razem dostaje jednego centa za 
każde jednorazowe wyszukiwanie, a robiąc zakupy przez goodshop.com na takich stronach 

jak Amazon,  Best Buy, Toys R Us itp. Określony procent z danej transakcji trafia również na 
konto naszej parafii. 

 
 
 
 
 

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. 
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Due to the Turkey Raffle there is no 
50/50 Raffle in the month  

of November. 
 
 
 
 

Ze względu na loterię na Święto 
Dziękczynienia w miesiącu listopadzie 

nie ma loterii 50/50. 

New church Marquee Meter 
Fundusz na nową tablicę informacyjną 

 
Next weekend second collection will be 
for a New Marquee. 
 
W przyszłą niedzielę druga składka zostanie 
zebrana na nową tablicę elektroniczną. 

 

The 2013 Annual Catholic Appeal is coming to a 
close.  If you still have a pledge balance, please 
complete your pledge payments as soon as possible. 
All money above our goal will be returned to the 
parish. Thank you for your support. 
 

 
Tegoroczna Kwesta Katolicka zbliża się do końca. 
Jeżeli są jeszcze osoby, które mają coś do 
wyrównania bardzo prosimy aby zrobić to w 
najbliższym czasie. Zebrana nadwyżka pieniężna 
wróci do naszej parafii.  
Za wsparcie Dorocznej Kwesty raz jeszcze składamy 
serdeczne Bóg zapłać!  

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. 

St. Helen Parish 
Catholic Annual Appeal  

2013 Report 

Thank you for your donations 
Bóg zapłać za hojne ofiary 

2013 Goal  $9,611.46 

Amount Pledged $16,497 

Amount paid $14,032 

Balance due $2,465 

We welcome in our Catholic community: 
*   *    * 

Witamy nowoochrzczonych w naszej  
wspólnocie parafialnej: 

 

Victoria Slowik 
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara 
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ  

 
November 10, 2013 

 

 REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH 
  FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII ŚW. HELENY 

 
CHECK ONE / Zaznacz jed- no: 
__ 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  

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 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 kon-
takt z biurem parafialnym.   

Baptism 
 
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.  

 7:30 a.m. 9 a.m. 10:30 a.m. TOTAL 

Total collection /  
Zebrana suma 

$336 $701 $832 $2,517.96 

Catholic Campaign for 
Human Development 

$95 $149 $187 $632.01 

12:30 p.m. 

$563.20 

$97.01 

6 p.m. 

$85.75 

$104 

Sugerowana niedzielna ofiara to równowartość  
jednej godziny Twojej tygodniowej pracy. 
Bóg zapłać wszystkim Parafianom  
i Ofiarodawcom za Wasze wsparcie. 

Suggested weekly donation:  One hour of your weekly salary.  
We thank all of our Parishioners  

and Benefactors for their continued support.  
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Rekolekcje dla małżeństw 
 

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 230-
2731, 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 

Loteria na Święto Dziękczynienia 
 
Zapraszamy do nabywania losów na 
loterię na Święto Dziękczynienie w której 
nagrodami jest 10 indyków.  
 
Losowanie odbędzie się w niedzielę 24 
listopada. Na każdej Mszy Świętej zostaną 
rozlosowane dwie nagrody w postaci 
indyków. Losy dostępne są w biurze 
parafialnym lub w kościele po Mszach 
Świętych w cenie $2.  
 
Dochód z loterii zostanie 
przeznaczony na tablicę 
elektroniczną.  

Spotkanie z synem  
PROF. JÓZEFA SZANIAWSKIEGO 

Instytut Dziedzictwa Polskiego 
serdecznie 

zaprasza Polonię na spotkanie z Filipem 
Frąckowiakiem , dyrektorem Izby 

Pamięci Pułkownika Ryszarda 
Kuklińskiego w Warszawie, synem 
ostatniego więźnia politycznego w 
historii PRL, tragicznie zmarłego 

 prof. Józefa Szaniawskiego. 
Spotkanie odbędzie się  
w środę, 20 listopada  

po Mszy Św. o 7:30 pm  
w Sali Parafialnej w parafii Św. Trójcy. 

 
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy! 
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Święty tygodnia…. 
 
Św. Klemens I był trzecim następcą św. Piotra (po Linusie i Klecie), a więc czwartym papieżem. Kierował 
Kościołem w latach 88-97. Mamy niewiele wiadomości o jego życiu; pochodzą one ponadto z wielu tradycji 
chrześcijańskich. Był synem Faustyna, niewolnikiem pochodzenia żydowskiego. Miał go wyzwolić patrycjusz 
rzymski, Klemens. Przyszły papież z wdzięczności przybrał sobie jego imię. Według Tertuliana miał być 
ochrzczony i otrzymać święcenia kapłańskie z rąk Piotra Apostoła - prawdopodobnie znał także św. Pawła. 
Tradycja przypisuje mu autorstwo listu do chrześcijan w Koryncie, gdzie Kościół był rozdarty wewnętrzną 
niezgodą. Wierni tamtejsi odmówili swoim pasterzom posłuszeństwa; ci więc odwołali się do papieża. 
Dokument ten jest zatem świadectwem znaczenia biskupa rzymskiego w I wieku, który był pierwszym wśród 
biskupów i prezbiterów. List wyróżnia się pięknym stylem i jest bezcennym dokumentem jako jeden z 
najstarszych pomników literatury chrześcijańskiej, poapostolskiej. Paweł w Liście do Filipian (Flp 4, 3) 
wspomina o Klemensie - nie wiadomo jednak, czy mowa o tym samym człowieku. 
 
Tradycja chrześcijańska podaje, że Klemens poniósł męczeńską śmierć w 97 lub 101 r. Prawdopodobnie 
został wygnany z Rzymu do Chersonezu Taurydzkiego (dzisiejszy Krym), gdzie w kopalniach wśród ok. 2000 
chrześcijan-skazańców głosił naukę Chrystusową, za co został skazany przez 
cesarza na śmierć i wrzucony do Morza Czarnego z kotwicą u szyi. W 868 r. 
św. Cyryl w czasie pobytu w tamtych stronach miał odnaleźć relikwie św. 
Klemensa I i przywieźć je do Rzymu, gdzie zostały przyjęte z najwyższymi 
honorami przez papieża Hadriana II i złożone w bazylice S. Clemente. Imię 
św. Klemensa wymieniane jest w Kanonie Rzymskim. Klemens jest patronem 
narodów słowiańskich, a także dzieci, górników, kamieniarzy, kapeluszników 
i marynarzy. 
 
W ikonografii św. Klemens przedstawiany jest w papieskim stroju 
pontyfikalnym. Jego atrybutami są: Baranek Apokalipsy, kotwica, którą 
uwiązano mu u szyi, księga, mały krzyż, paliusz.  

♦  Jaś rozmawiał ze swoją mamą i poprosił ją o nowy rower. 
Mama zdecydowała, że dobrze by było, aby Jaś zastanowił się 
nad sobą i powiedziała: 
- Dobrze, Jasiu, ale my nie mamy pieniędzy, aby Ci kupić to, co 
chcesz. Może napiszesz list do Jezuska i poprosisz go o rower? 
Chłopiec postanowił napisać list: 
"Kochany Jezusie: Byłem bardzo grzeczny w tym roku i 
chciałbym dostać rower. Twój przyjaciel Jaś". 
Po chwili zastanowienia zdał sobie jednak sprawę, że Jezus 
dobrze wie, jaki on był naprawdę. Podarł list i spróbował 
jeszcze raz: 
"Kochany Jezusie: W tym roku dobrze się sprawowałem i 
chciałbym dostać rower. Z wyrazami szczerości Jaś". 
No tak... ale Jaś dalej wiedział, że nie był do końca szczery. 
Podarł list i spróbował ponownie: 

"Kochany Jezusie: Sądzę, że byłem grzeczny w tym roku. Mogę 
dostać rower? - Jaś". 
I właśnie wtedy Jaś spojrzał w głąb swej duszy, czyli zrobił to, 
o co chodziło jego mamie od samego początku. Doskonale 
wiedział, że napsocił wiele razy i na nic nie zasługiwał. Zgniótł 
list, wyrzucił do śmieci i poszedł na dwór. Chodził 
przygnębiony bez celu myśląc o tym jaki był dla swoich 
rodziców. Był zdruzgotany. I nagle znalazł się przed drzwiami 
kościoła. Wszedł, uklęknął i zaczął rozmyślać. W końcu 
podniósł się, skierował się do wyjścia patrząc na obrazy 
wiszące na ścianach... Nagle złapał świętą figurkę i wybiegł z 
kościoła. Poszedł do domu, schował świętą pod łóżkiem i 
napisał następujący list: 
"Jezusie! Mam Twoją matkę. Jeśli chcesz ja jeszcze raz 
zobaczyć daj mi rower. Podpis: Ty już wiesz kim jestem."  

HUMOR 


