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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 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. lub na umówienie 

O dniu 
owym  

lub  
godzinie 

nikt  
nie wie 



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

 
Sunday,  November 18, 2012, 33rd Sunday in Ordinary Time / XXXIII Niedziela Zwykła 
7:30 AM  Za Parafian;  
9:00 AM  For parishioners; † Juanito Eleazar req by Normelita Ona; In thanksgiving and special inten-
tions for Rose Bykowski; † Liza Hendericks Van Ree may she rest in peace req by The Byrski family 
10:30 AM † Juryj Waseczko  Msza Św. Gregoriańska;  O łaskę Ducha Św. dla Oliwiera Panasewicz z 
intencji babci Reginy 
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; † Edward Raczka req by Felicia & Richard Bubula  
6 PM For Parishioners; Peace, Love and forgiveness with Brin Family  
 
Monday, November 19,  2012, PONIEDZIAŁEK;  
7 AM  Poor souls in Purgatory; † Joseph Kurtyka 
7:30 AM  † Juryj Waseczko  Msza Św. Gregoriańska 
 
Tuesday, November 20, 2012, WTOREK;  
7 AM † Edward Raczka req by Jack & Susan Podraza 
7:30 AM  † Juryj Waseczko  Msza Św. Gregoriańska 
 
Wednesday,  November 21, 2012, ŚRODA;  
7 AM  †  
7:30 AM † Juryj Waseczko  Msza Św. Gregoriańska;  
 
Thursday, November 22, 2012, CZWARTEK; Thanksgiving 
9 AM Za dusze w czyśćcu cierpiące; † Juryj Waseczko  Msza Św. Gregoriańska; † Walter Nowell req by 
Janet Poczatek; In loving memory of Chester, Anna, Stanley Cichonski; † Casimir, Rose Bykowski 
 
Friday, November 23, 2012, PIĄTEK;  
7 AM  Souls in Purgatory;  
7:30 AM † Juryj Waseczko  Msza Św. Gregoriańska 
 
Saturday, November 24, 2012, SOBOTA;  
 8AM † Juryj Waseczko  Msza Św. Gregoriańska;  
 
Sunday,  November 25, 2012, Our Lord Jesus Christ the King / Chrystusa Króla 
7:30 AM  Za Parafian;  
9:00 AM  For parishioners; † Alex Kornas Birthday; Health and God’s blessings for Casey Pawlik on his 
birthday; † Edward Raczka req by Golden Age Club 
10:30 AM † Juryj Waseczko Msza Św. Gregoriańska;  † Władysław Bobak rocznica śmierci 
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; health blessings for Helen Kolinski 
6 PM For Parishioners;  Peace, Love and forgiveness with Brin Family  
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ARCHDIOCESE OF CHICAGO  
 
 
 
 
Dear Brothers and Sisters in Christ,  
 
 

For the past four decades, the Catholic Campaign for Human Development (CCHD) has 
provided a way for the people in our parish communities to support programs that make a 
concrete difference in the lives of the poor. Your generous donations last year enabled 
CCHD to fund eighteen organizations in Cook and Lake Counties. These organizations 
coordinate programs that help to change the lives of those less fortunate by creating jobs, 
providing training for adults and educational opportunities for children, and helping to 
stabilize neighborhoods.  
 
Inspired by Catholic social teachings, CCHD is committed to addressing the root causes 
of poverty. At the core of the CCHD mission is respect for human life from conception to 
natural death, recognizing that all human beings are created in the image and likeness of 
God and are endowed with certain inalienable rights.  
 
Please make a special effort during this season of thanksgiving to give generously to the 
CCHD collection on November 25,  2012. Remember that your contribution to CCHD is 
not a hand-out, but a hand up, offering hope and help to low-income families and com-
munities. Through your generosity, you share in Jesus’ mission ―to bring good news to 
the poor…release to the captives…and to let the oppressed go free…ǁ (Luke 4:18).  
Every dollar of CCHD funding comes from individual donors just like you. Your contri-
bution—no matter the amount—does make a powerful difference. May God bless you for 
your support for those served by the Catholic Campaign for Human Development.  
You and those you love are in my prayers; please keep me in yours.  
 
Sincerely yours in Christ,  

 
 
 
 

Francis Cardinal George, O.M.I.  
Archbishop of Chicago  
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How do you celebrate the Day of Thanksgiving? It is a 
day to gather together – to be one and renew ties with 
friends and family to rejoice and be thankful for all the 
favors and blessings received. 
 
We have to be thankful the whole year round and this 
day is a great reminder of that. We must have a thankful 
heart at all time. We might be facing some challenges but 
with being positive everyday we can get things through. 
 
Time – Give time to be quiet and meditate on people and 
things that really matters to you. We are living in a pres-
sure-cooker world and we must not ignore the things that 
are really essential in our life. 
 
Hope – We must always be positive and must share an 
opportunity to throw a lifeline of hope to people who 
need it. As much as possible, we must reach out to some-
one who is in need of some support and some care. 
 
Acknowledge - Take some time to begin recognizing 
those people in your life who mean a lot to you and let 
them be aware of it. 
 
Never a Bad Time – We can turn bad times around. One 
thing that a person can say ANYTIME for free are the 
words, "THANK YOU" and it has the power to heal a 
bad time or disappointment. 
 
Kindness – Share some kindness as often as possible 
even to people who are anonymous to you. Smile at peo-
ple you meet whether they are friends or not. Today, why 
not start a chat while standing in a line somewhere. 
 
Sharing – We can all share something no matter how 
small it might be. Count your many blessings and always 
have a heart full of gratitude for all of them. When you 
begin thinking on the blessings, the burden of challenges 
tends to lighten up. 
 
Let’s celebrate the Thanksgiving Day with a heart 
full of 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 man in Florida, in his 80s, calls his son in New York one 
November day.  
The father says to the son, "I hate to tell you, but we've 
got some troubles here in the house. Your mother and I 
can't stand each other anymore, and we're getting a divor-
ce. I've had it! I want to live out the rest of my years in 
peace. I'm telling you now, so you and your sister shouldn't 
go into shock later when I move out."  

He hangs up, and the son immediately calls his sister in the 
Hampton and tells her the news. The sister says, "I'll han-
dle this."  
She calls Florida and says to her father, "Don't do 
ANYTHING till we get there! We'll be there Wednesday 
night." The father agrees, "All right."  
He hangs up the phone and hollers to his wife, "Okay, 
they're coming for Thanksgiving. Now, what are we going to 
tell them for Christmas?  
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READINGS FOR THE WEEK OF  
November 18, 2012 

*  *  *  
CZYTANIA NA NADCHODZĄCY TYDZIEŃ 

Monday/Poniedziałek: Rv 1:1-4; 2:1-5; Lk 18:35-43  

Tuesday/Wtorek: Rv 3:1-6, 14-22; Lk 19:1-10  

Wednesday/Środa: Rv 4:1-11; Lk 19:11-28  

Thursday/Czwartek: Rv 5:1-10; Lk 19:41-44  

Friday/Piątek: Rv 10:8-11; Lk 19:45-48  

Saturday/Sobota: Rv 11:4-12; Lk 20:27-40  

Sunday/Niedziela:   Dn 7:13-14; Ps 93; Rv 1:5-8;  
                                  Jn 18:33b-37  

Leona Galan 
Alfreda Musiak 
Evelyn Sroka 

Anthony Adam Hernandez 
Helen Kotlarz 
Casimir Pawlik 
 
 

We would like to continue to pray for our sick parishion-
ers 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  

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

for their Intentions. 
 
 
 
 

Pamiętajmy o naszych bliskich  
żyjących i zmarłych przez ofiarę Mszy św. 

w ich intencjach. 

 
 
 
 

 
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. 

 
THANKS 

 One act of thanksgiving when things go wrong 
with us is worth one thousand thank-yous when 

things are agreeable to our inclination. 
—St. John of Ávila 

 

 
Złote Myśli 

 
Żyć to znaczy okazywać wdzięczność 

za słoneczny blask i miłość, 
za ciepło i czułość, 

których jest tak wiele w ludziach i rzeczach. 
Phil Brosmans  

 
 
 

VIRGINIA KLEMANOVIC 
 

MAY SHE REST IN PEACE 
 

NIECH ODPOCZYWA 
W POKOJU  WIECZNYM 
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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. 

 Thanksgiving Mass  
 

Join us in celebrating a bilingual (English and Polish) Mass on Thanksgiving Day, November 22 at 9 am. 
Thanksgiving characterizes the prayer of the Church,” the Catechism teaches, “which, in celebrating the Eucha-
rist, reveals and becomes more fully what she is.” Together, let us give thanks to God, the Giver of all gifts, for 
the many blessings He has bestowed upon us.  
  

 

Msza Św. w Święto Dziękczynienia 
 
Zachęcamy do udziału we Mszy Św. z okazji Święta Dziękczynienia w najbliższy czwartek. 
W tym dniu będzie odprawiona jedna Msza Św. o godzinie 9 rano.  

Our office will be closed Thursday November 
22nd and Friday November 23rd in honor of the 
Thanksgiving Day holiday. Hope everyone has 

a fun and safe holiday weekend.  

THANKSGIVING WEEKEND 

W związku ze Świętem Dziękczynienia biuro pa-
rafialne będzie nieczynne 22  i 23 listopada. Ży-
czymy wszystkim udanego świętowania w gronie 

rodziny i przyjaciół. 

St. Helen Parish 
Catholic Annual Appeal  

2012 Report 

Amount Pledged $22,999   

Amount Paid $17,026 

Balance Due $5,973 

2012 Goal  $10,912.32 
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara 
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ  

 
November 11, 2012 

 

 REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH 
  FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII ŚW. 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 świadectwo urodzenia dziecka 
oraz wypełnienie formularza, który dostępny jest w biurze parafial-
nym. 
 
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.   

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.  

 7 :30 
a.m. 

9:00 a.m 10:30 
a.m. 

12:30  
p.m. 

6 p.m. Other TOTAL Weekly 
budget 

Under 
budget 

Total collection /  
Zebrana suma 

$252 $572 $704 $975 $109  $- $2,612 $4, 319 $1,707 

Hurricane  
Victims 

$102.38 $165 $382 $201 $32 - $882.28 - - 

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. 
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Kolekta na ten cel zostanie zebrana w przyszłą niedzielę 25 listopada. 

ARCHDIOCESE OF CHICAGO  
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ROK MSZY ŚWIĘTEJ 

 

 
Nie umiem dziękować Ci Panie 

Bo małe są moje słowa. 
Zechciej przyjąć moje milczenie 
I naucz mnie życiem dziękować. 

          
Naucz milczeć w zachwycie, gdy dajesz, 

Naucz kochać goręcej, gdy bierzesz. 
Naucz ufać miłości Twej, Panie,                  

Choćby wszyscy przestali Ci wierzyć   
  

Naucz patrzeć w Twe oczy, mój Boże 
Naucz Krzyż Twój całować i nosić. 

Naucz słuchać Cię sercem pokornym, 
I otwierać swe serce na oścież.  

Bóg zapłać 
 

W imieniu Kubusia Siewierskigo i jego 
rodziców pragniemy serdecznie podzięko-
wać wszystkich osobom, które tak chętnie 
złożyły ofiary na operację jego serduszka. 
Kwota w wysokości $771 została wpłaco-
na na konto fundacji zbierającej pienią-

dze na operację Kubusia.  
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♦ Któregoś wieczoru, podczas szpitalnej rekonwale-
scencji w klinice Gemelli po zamachu na Placu św. 
Piotra, Jan Paweł II wyszedł ze swego pokoju na opu-
stoszały korytarz. Rozejrzał się i powiedział: 
- Ładne rzeczy, wszyscy sobie poszli, a mnie zostawili!  
 
♦ Chłopiec zainspirowany obrazkiem Jezusa niosące-
go owieczkę na ramionach, dopadł kota i zaczął się z 
nim obnosić w taki sam sposób. - Hej, hej, patrzcie, 
jestem Jezus!!! Zobaczcie na moją owieczkę!!! 
  (Ahhh, ta bujna wyobraźnia...) 
Zobaczyła to siostra 8-letnia, przeprowadziła w swym 

móżdżku mini-charakterystykę porównawczą, i odpar-
ła rezolutnie: 
- Wiesz co, bardziej ten kot mi przypomina owcę niż ty 
Jezusa...  
 
♦  Szef do nowego pracownika: 
- W naszym zakładzie obowiązują dwie zasady. Pierw-
sza to czystość. Czy wytarł Pan buty przed wejściem 
do gabinetu? 
- Oczywiście. 
- Druga to prawdomówność. Przed moimi drzwiami 
nie ma wycieraczki.  
 
 

Święty tygodnia 

Zasadniczym dokumentem o życiu Cecylii jest pochodzący z V wieku opis jej męczeńskiej śmierci. Cecylia 
urodziła się na początku III wieku. Jako chrześcijanka złożyła ślub czystości i pomimo, że zmuszono ją do 
małżeństwa z ówczesnym poganinem Walerianem, nie tylko nie złamała ślubu, lecz jeszcze nawróciła swego 
męża i jego brata, Tyburcjusza. Wszyscy troje ponieśli śmierć męczeńską przez ścięcie. Ich śmierć jest dato-
wana na okres panowania Aleksandra Sewera. 

Ciało Cecylii odnaleziono, w nienaruszonym stanie, w 822 roku w katakumbach św. Kaliksta i przeniesiono 
je do Bazyliki NMP na Zatybrzu, wybudowanej już w IV wieku na miejscu domu świętej. 

Jakub de Voragine w Złotej legendzie opisuje historię nawrócenia męża Cecylii – św. Waleriana. 
Podczas nocy poślubnej święta wyznała mu, że towarzyszy jej anioł, który strzeże czystości jej ciała. Ujrze-
nie go przez Waleriana jest możliwe tylko wtedy, jeśli przyjmie on chrzest i "oczyści się". Waleriana ochrzcił 
papież św. Urban. Po powrocie do Cecylii, Walerian znalazł ją w towarzystwie anioła trzymającego dwa 
wieńce z róż i lilii. Po wręczeniu wieńców Cecylii i Walerianowi anioł powiedział: "Te wieńce przez zacho-
wanie czystości zachowajcie nietknięte, bom je wam od Boga przyniósł". Wieńce 
te miały być niewidoczne dla osób nieczystych. Święta Cecylia jest patronką 
chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych. 
Wspomnienie liturgiczne św. Cecylii obchodzone jest w Kościele katolickim 22 
listopada.  

W ikonografii chrześcijańskiej św. Cecylia przedstawiana jest jako orantka, w 
późniejszych wizerunkach: w tunice, z palmą męczeńską w dłoni. Czasami gra 
na organach. 

Atrybutami świętej są: anioł, instrumenty muzyczne (cytra, harfa, lutnia, orga-
ny), płonąca lampka, miecz), wieniec z białych i czerwonych róż (oznaczające 
niewinność i męczeństwo). 

HUMOR 

Św. Cecylia 


