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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 

„Dumni Naszej Przeszło ci z Wiar  Pod żamy w Przyszło ć” 

100-lecie parafii 1913 – 2013 



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

 

Sunday,  December 2, 2012, 1st Sunday of Advent / I Niedziela Adwentu 

7:30 AM  Za Parafian; † Andrzej Holicz 

9:00 AM  For parishioners; † Helen Chmiel req by Golden Age Club 

10:30 AM † Juryj Waseczko zakończenie Mszy w. Gregoriańskich;  O zdrowie i bł. Boże dla Wiesławy 

My liwiec z okazji urodzin z intencji Agnieszki i Stanisława 

12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; Health and blessings for Bernice Dowejko 

6 PM For Parishioners;  

 

Monday, December 3,  2012, PONIEDZIAŁEK;  
7 AM  Poor souls in Purgatory;  

7:30 AM  † Teofil Króżel rozpoczęcie Mszy w. Gregoriańskich 

 

Tuesday, December 4, 2012, WTOREK;  
7 AM  

7:30 AM  † Teofil Króżel Msza w. Gregoriańska 

 

Wednesday,  December 5, 2012, RODA;  
7 AM   

7:30 AM † Teofil Króżel Msza w. Gregoriańska;  

 

Thursday, December 6, 2012, CZWARTEK; St. Nicholas 
7 AM Za dusze w czy ćcu cierpiące; † Adeline Kenar 

7:30 AM † Teofil Króżel Msza w. Gregoriańska;  

 

First Friday, December 7, 2012, PI TEK;  
7 AM  Souls in Purgatory;  

7:30 AM † Teofil Króżel Msza w. Gregoriańska 

7 PM † Anna liwa; Za ojców żyjących i zmarłych 

 

Saturday, December 8, 2012, SOBOTA; The Immaculate Conception 
9 AM 

10:30 AM † Teofil Króżel Msza w. Gregoriańska 

 

Sunday,  December 9, 2012, 2nd Sunday of Advent / II Niedziela Adwentu 

7:30 AM  Za Parafian;  

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

living and deceased; Intentions of the Our Sorrowful Mother’s Ministry 

10:30 AM † Teofil Króżel Msza w. Gregoriańska; † Virginia Chmiel; † Erv Maloy; † Lydia Lajman Ja-

gielnik 

12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; Intentions of the Our Sorrowful Mother’s Ministry 

6 PM For Parishioners; Henry Wilk; Special intentions of  Krystyn Family 
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Starting with this Sunday, the First Sunday in Advent 2012, we begin our jubilee year 
of the 100th Anniversary of the founding of St. Helen Parish.  This is a very special 
time in the life of the parish, which we will observe together.  The jubilee year is an 
opportunity to look with gratitude at the rich history of the parish, as well as envision 
with hope the future of the parish.  As such, for our guiding motto of the anniversary 
year, the organizing committee chose “Proud of Our Past, We Move Forward With 
Faith.”  It is impossible to ignore all the people that come before us and created the 
history of this parish.  Allow me to briefly mention the figure of Fr. Peter Pyterek, 
who was the founder of St. Helen Parish.  His vision was only fully realized by his 
successor, Msgr. Stanislaw Piwowar, who was the pastor during the construction of the main church building.  
There were many other caretakers of the parish who are close to our hearts, and who sought to beautify St. Helen 
Parish and enrich the spiritual lives of the parishioners.  With gratitude we also think about the Felician sisters, 
who for many years served in our parish and school.  In place of their convent, which suffered damage in a fire, we 
now have the parish multi-use lot.  Of course, all of these things would n ot be possible without the efforts of the 
parishioners, who continue to support St. Helen Parish which is our inheritance and our responsibility.  The jubilee 
is an opportunity to express our gratitude to all St. Helen supporters who have been active over the decades. 
 

In order to facilitate our observances, the organizing committee has planned many events at the parish.  These 
events are geared towards understanding the parish history and to better appreciate its purpose.  Amongst the 
events, we will have the Christmas party, the St. Joseph’s table, parish missions and days of recollection, a concert, 
our picnic, visits and trips, Octoberfest, and even a casino night.  Along with the Jubilee Year Organizing Committee I 

would like to invite you to participate in two special projects.  First, we would like to replace the old marquee of the 
church with new electronic one.  The second project is organizing help for the orphans in Cochabamba, Boliv-
ia.  As you can see one project is for the local parish, while the other is to assist the church globally.  I had an op-
portunity to visit these poor children during my studies in Bolivia and witness first hand their difficult condi-
tion.  As such, starting with the first Sunday of Advent, in the main vestibule of the church, we have a Christmas 
Giving Tree, decorated with small envelopes on which are listed different categories of items needed. Everyone 
who would like to support the orphans in "Casa Nazareth" in Cochabamba please, make your donation for the 
listed category. Next to the tree will be a money box where throughout the Advent season we can put in our dona-
tions. We would love to collect the needed items but the shipping to Bolivia would be too expensive.  All the mon-
etary donations will be sent directly to the Sisters running the orphanage to buy needed articles. I encourage every-
one to actively participate in both programs. The culmination of the year will be a Mass of Thanksgiving, which 
will be celebrated by Francis Cardinal George.  Thereafter, we will meet together at the special banquet at the 
White Eagle, in Niles.  Already today, I invite all of you, your families and friends, to celebrate with us the mile-
stone of St. Helen Parish.  I am very pleased that as pastor I will have the honor of experiencing these historic 
events with you and will help open the next chapter in the history of the parish.  I would like to extend this invita-
tion to current and active members of the parish, previous parishioners, and all friends of St. Helen Parish for 
whom the parish was a part of their lives.  I ask that any addresses of people who might be interested in receiving 
additional information about parish events be provided to the office.  To help celebrate our anniversary, we have a 
special section on our website: http://anniversary.sthelenparish.net  or you can get to our “100th Anniversary” pages 
from our homepage (sthelenparish.net).  From there you can join our Facebook page to be kept up to date or sign 
up to receive calendar updates. I want to acknowledge everyone who works for the organizing committee and in-
vite everyone else who might be interested in working in the parish.  Only when we work together, can we do great 
things. 
 

I would like to also call your attention to the financial report found in today’s bulletin.  It covers the fiscal year 
from July 2011 to August 2012 and compares this year with previous year’s numbers. I also ask everyone to in-
crease the Sunday contribution by the symbolic dollar, to cut down our budget hole.  I encourage everyone to re-
view the numbers and direct all questions to the parish finance council or myself.  Additionally, in today’s bulletin, 
we have Mass participation numbers from October 2012 counts as compared with last year.  The numbers speak 
for themselves.  I would like to thank everyone for participating in Mass on a regular basis and for generous sup-
port all during the year. 
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Celebra ng the Year of Faith 
Ten Ways Catholics Can Live The Year Of Faith 

 

2. Go to Confession. 

 

Like going to Mass, Catholics find strength and 

grow deeper in their faith through par cipa on in 

the Sacrament of Penance and Reconcilia on. 

Confession urges people to turn back to God, 

express sorrow for falling short 

and open their lives to the po‐
wer of God’s healing grace. It 

forgives the injuries of the past 

and provides strength for the 

future.  

Simbang Gabi 

St. Helen Church 

2347 W Augusta Ave; Chicago IL 60622 

 

December 18, 2012 

Tuesday @ 7pm 

 

Everyone Is Invited!!! 
 
SIMBANG GABI is a Philippine devotional nine-day 

series of Masses in honor of the Blessed Virgin Mary in 
anticipation of Christmas. Simbang Gabi, which translates 
to Night Mass, is held from December 15th to December 
23rd in the Archdiocese of Chicago participated by more 
than 75 parishes. 
  

For more information, pls contact: Erwin (312) 799-
1543, Melvin (773) 964-8778, Paula (773) 964-8756  

 

EUCHARISTIC ADORATION 
 

COME TO ADORE JESUS  

IN THE BLESSED SACRAMENT  

THIS FIRST FRIDAY,  

DECEMBER 7TH, 

FROM 8:30 AM UNTIL 7 PM.  

IN OUR DAILY CHAPEL. 

Come to  
European American Association 

2827 W. Division St. 
Chicago, IL 60622 

Staff from the Greater Chicago Food Depository will 
be avaliable  to assist with LINK card aplications. 

December 13, 2012 

2 p.m. - 4 p.m. 

 

Bring with you: Id, SS, proof of income, rent re-

ceipts, proof of medical expenses, medical card. 

 
For more information  call 773 843 5416 
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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  

 
 
 
 

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 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Next Sunday we will host in our parish a group of 
people from „Our Sorrowful Mother’s Ministry” at 9 
a.m. and 12:30 p.m. masses. They will share with us 
their mission and experience of working with people.  
Please, consider helping this ministry by making a 
donation in order to keep OSMM going. All retreats 
that they offer are free of  charge and they depend 
only on our donations.  
 
The ministry was founded by Debbie Pryor and 
Vanessa Keck as a way to bring others closer to their 
Catholic faith. Through the years it has evolved into a 
ministry of healing and reconciliation. They, along 
with the help of over twenty community members, 
hold monthly retreats that strive to inform and engage 
retreatants in the faith of the Catholic Church. More 
importantly, they bring people closer to our Lord and 
our Blessed Mother through the Holy Mass, Adora-
tion and prayer. Healing services led by the many gift-
ed priests we are blessed to host bring peace, healing 
and reconciliation to many. Individuals are able to 
meet with prayer teams for private prayer.  
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READINGS FOR THE WEEK OF  

December 2, 2012 

*  *  *  
CZYTANIA NA NADCHODZ CY TYDZIEŃ 

Monday/Poniedziałek: Is 2:1-5; Ps 122:1-9; Mt 8:5-11  

Tuesday/Wtorek: Is 11:1-10; Ps 72:1-2, 7-8, 12-13, 17;  

                                Lk 10:21-24 

Wednesday/ roda: Is 25:6-10a; Ps 23:1-6; Mt 15:29-37 

Thursday/Czwartek: Is 26:1-6; Ps 118:1, 8-9, 19-21, 25-27a;  

                                     Mt 7:21, 24-27 

Friday/Pi tek: Is 29:17-24; Ps 27:1, 4, 13-14; Mt 9:27-31  

Saturday/Sobota: Gn 3:9-15, 20; Ps 98:1-4;  

                                Eph 1:3-6, 11-12; Lk 1:26-38 

Sunday/Niedziela:   Bar 5:1-9; Ps 126:1-6; Phil 1:4-6, 8-11;  

                                     Lk 3:1-6 

Leona Galan 
Alfreda Musiak 
Evelyn Sroka 

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  
z biurem parafialnym. 

Next Sunday after each Mass we will 
have an opportunity to buy hand made 

angels. Angels are made out of different 
materials and can be used as Christmas 

tree ornaments or as a gift. Articles  will 
be available in the main vestibule. 

 
 

Wystawa i sprzedaż aniołów  
Anioły te tworzone s  przez artystów 

mieszkaj cych w Polsce i w Ameryce. S  
one wytwarzane z różnego rodzaju pro-

duktów. W następn  niedzielę tzn. 9 
grudnia po każdej Mszy w. będzie możliwo ć zaku-
pienia tychże aniołów. Może to być wspaniała ozdo-

ba na choinkę lub po prostu prezent. 
Czę ć dochodu zostanie przeznaczona na parafie.  

 

We welcome in our  

Catholic community: 
*   *    * 

Witamy nowoochrzczonych w naszej  
wspólnocie parafialnej: 

 

Gabriel Rojek 

Victoria Alina Drzal 

 
 
 
 
Next Weekend’s second collection will be 
for Retirement Fund for Religious. 

 

W następny weekend druga składka prze-
znaczona będzie na fundusz emerytalny 
osób konsekrowanych. 

On Saturday, December 8th 
we will celebrate the Immac-
ulate Conception of the 
Blessed Virgin Mary. It is a 
holy day of obligation and 
every Catholic is expected to 
attend Mass on this day. The English will be 
at 9 AM, and Polish at 10:30 a.m.  

 
We sobotę 8 grudnia przypada więto Nie-
pokalanego Poczęcia, jest to więto obo-
wi zkowe i każdy praktykuj cy katolik jest 
zobowi zany do uczestniczenia w tym dniu 
we Mszy w. W języku polskim Msza w. zo-
stanie odprawiona o godzinie 10:30 rano, a 
w języku angielskim o 9 rano. 
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CHURCH FINANCIAL REPORT / SPRAWOZDANIE FINANSOWE KO CIOŁA 

  

Ordinary Operating Income - Dochód 

July 1,  2010 –

June 30, 2011 
July 1, 2011 - 

June 30, 2012     

Sundays and Holy Days - Składki niedzielne  $    163,288  $    140,912     

Christmas Collection - Składka z Bożego Narodzenia  $        9,208  $        9,690     

Easter Collection - Składka z Wielkanocy  $        9,376  $        9,589     
Capital Improvement Collections & Events - Składki na remont  i za-
bawy parafialne  $    130,461  $  $102,690     
Other Collections - Inne składki   $      18,290  $      14,015   

Insurance recoveries - Odszkodowania z ubezpieczenia  $               0  $      49,815   

Sharing parish - Ofiary of Parafii Siostrzanej  $        1,000  $        7,134   

Lease & Rental Income - Wynajmowanie pomieszczeń  $        6,210  $        5,000     

Stole fees ( Weddings, Baptisms, Funerals) -  

Chrzty, luby, Pogrzeby  $      15,900  $      11,875     

Mass Stipends - Intencje Mszalne  $      10,952  $      10,595     

Votives & Vigil Lights - wiece  $      10,124  $        8,734     

Donations & Misc. Income - Donacje i inne  $      23,714  $        6,114     

          

TOTAL  INCOME - Całkowity dochód ko cielny  $    398,523  $    376,163     

Ordinary Operating Expenses- Wydatki         

Salaries – Wynagrodzenia księży i pracowników  $    107,830  $    108,364     

Employee Benefits - Fundusze pracownicze  $      18,280  $      17,775     

Utilities- Elektryczno ć, gaz, telefon  $      22,637  $      20,192     
Maintenance & Building Repair - Naprawy i utrzymanie budynków 
parafialnych  $    136,142  $    136,495     

Printing, postage & office supplies -  

Wydatki na kancelarie parafialn   $      10,164  $      11,904     

Altar & Liturgical supplies - Artykuły liturgiczne  $        8,942  $        9,955     

Food & Meals - Kuchnia i utrzymanie plebani  $        2,969  $        4,753     

Books & Supplies - Ksi żki liturgiczne  $        8,947  $        3,936     

Public Relations & Advertising - Ogłoszenia / reklamy  $           250  $        1,850     

Archdiocesan Assessment - Opłaty diecezjalne  $      23,784  $      25,140     

Property/Casualty Insurance - Ubezpieczenia  $      39,912  $      41,340     

PRMAA Assessment - Fundusz emerytalny księży  $      13,522  $        8,796   

Auto Insurance - Ubezpieczenie samochodowe  $        1,050    $        1,050       

Gifts and Donations - Donacje  $        2,425  $           425     

Miscellaneous Expense - Inne Wydatki  $       11,023  $        5,391     

          

TOTAL EXPENSES - Wszystkie wydatki  $    407,877  $    397,366     

         

CHURCH INCOME - Całkowity dochód ko cielny  $    398,523  $    376,163     

CHURCH EXPENSES - Rozchód ko cielny   $    407,877  $    397,366     

          

NET INCOME - Dochód netto  $      (9,354)  $      (21,203)     
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara 
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ  

 

November 18, 2012 

 

 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 
$321.80 $606 $479 $374 $120  $- $1,900.80 $4, 319 $2,418.20 

Capital  

Improvement 
$415 $359.80 $1,194 $121 $147.20 - $2,237 - - 

OCTOBER COUNT 2011 
 

Sunday’s Attendance / Frekwencja w niedziele na Mszach w. 
 
 
 
 
 
 
 

October Count 2012 

 

 
 
 
 

Day 5 PM 7:30 AM 9 AM 10:30 AM Total 

October 1-2 54 42 75 135 443 

October 8-9 58 59 95 135 455 

October 15-16 47 47 75 176 438 

October 22-23 51 53 100 107 402 

Total on each 
mass during the 

month 
210 201 345 553 

October 
total  
1,738 

12:30 PM 

105 

73 

55 

67 

300 

6 PM 

32 

35 

38 

24 

129 

Day 7:30 AM 9 AM 10:30 AM 12:30 PM 6 PM Total 

October 6-7 48 83 151 63 40 385 

October 13-14 48 90 168 56 38 400 

October 20-21 52 80 128 60 40 360 

October 27-28 41 90 157 65 43 396 

Total on each 
mass during the 

month 
189 343 604 244 161 

October 
total 
1,541 

 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 
$179.63 $608.20 $661 $279 $87  $- $1,814.83 $4, 319 $2,504.17 

CCHD $89 $201 $363.96 $163 $34 - $850.96 - - 

November 25, 2012 
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Z biurka Księdza Proboszcza 
 
Przed nami szczególny rok 100-go jubileuszu powstania parafii w. Heleny, którego obchody rozpoczynamy w 
pierwsz  niedziel  adwentu 2012 roku. To czas wyj tkowy, który jest nam dany przeżyć razem. Rok jubileuszowy 
jest dla nas okazj , aby z wdzięczno ci  spojrzeć na bogat  historię naszej parafii i z nadziej  popatrzeć w przy-
szło ć. St d my l przewodnia roku jubileuszowego: "Dumni Naszej Przeszło ci z Wiar  Pod żamy w Przyszło ć". Nie 
sposób nie wspomnieć tutaj tych, którzy przed nami tworzyli historie tej parafii. Pozwólcie, że przypomnę postać 
ks. Piotra Pyterka, założyciela parafii w. Heleny, którego wizje w pełni dopiero zrealizował ks. prałat  Stanisław 
Piwowar, budowniczy naszego ko cioła, jak również wielu innych gospodarzy ko cioła w. Heleny bliskich naszym 
sercom, którzy dbali o piękno naszego ko cioła i dobro duchowe wszystkich parafian. Z wdzięczno ci  my lę rów-
nież o Siostrach Felicjankach, które przez lata ofiarnie posługiwały w naszym ko ciele i szkole, a na miejscu Ich 
klasztoru, który uległ zniszczeniu w skutek zaistniałego pożaru, jest dzisiaj plac ko cielny. Oczywi cie to wszystko 
nie byłoby możliwe bez rzeszy parafian, którzy swoj  ofiarno ci  przez lata hojnie wspierali to wielkie dzieło ko-
cioła w. Heleny, które dzi  jest naszym dziedzictwem i zobowi zaniem. Im wszystkim jeste my winni szacunek i 

wdzięczno ć i mam nadzieję, że wydarzenia jubileuszowe będ  okazj  ku temu.  
 

Dlatego wraz z komitetem organizacyjnym zaplanowali my wiele wydarzeń parafialnych, które pomog  nam po-
znać historię Helenowa i zrozumieć cel jej istnienia. W ród nich będ : zabawa bożonarodzeniowa, stół w. Józefa, 
misje parafialne, koncert, piknik, wyjazdy integracyjne, Octoberfest, casino night. Wraz z komitetem organizacyj-
nym chcemy również podj ć wyzwanie realizacji dwóch projektów jubileuszowych: jeden parafialny, jakim jest 
nowa elektroniczna tablica ogłoszeniowa przy ko ciele, a drugim jest organizacja pomocy dla dzieci z domu dziec-
ka w Cochabamba w Boliwii w ramach naszej ł czno ci z Ko ciołem globalnym. Miałem okazje odwiedzać te bied-
ne dzieci w czasie mojego pobytu w Boliwii i widzieć na własne oczy ciężkie warunki, w jakich żyj . Dlatego od 
pierwszej niedzieli Adwentu w przedsionku ko cioła stoi choinka, ozdobiona małymi kopertkami, na których wypi-
sane s  kategorie potrzebnych artykułów. Każdy, kto chciałby pomoc tym sierotom, proszę o złożenie do kopertki 
ofiary na wyszczególnione artykuły. Obok choinki będzie specjalna skarbona, gdzie przez cały Adwent można skła-
dać nasze ofiary do domu dziecka „Casa Nazareth”. Niestety koszty przesyłki tych rzeczy byłyby bardzo wysokie, 
dlatego lepiej przesłać Siostrom prowadz cym sierociniec gotówkę na zakup potrzebnych artykułów. Zachęcam 
wszystkich do wł czenia się w t  szczytn  akcję.  
Zwieńczeniem roku jubileuszowego będzie Msza w. dziękczynna, której przewodniczył będzie kardynał chicagow-
ski Francis George, a potem wspólnie spotkamy się na uroczystym bankiecie w sali bankietowej White Eagle w 
Niles, IL. Już dzi  pragnę zaprosić Was wszystkich, Waszych bliskich i Przyjaciół ko cioła w. Heleny do wspólne-
go więtowania. Cieszę się, że jako proboszcz parafii w. Heleny będę mógł z Wami przeżywać ten historyczny 
moment rozpoczynaj c nowy rozdział istnienia Helenowa. Z tym zaproszeniem chciałbym dotrzeć do naszych Pa-
rafian obecnych, byłych i wszystkich Przyjaciół ko cioła w. Heleny. Dlatego zwracam się z pro b  do wszystkich, 
którzy maja kontakt z tymi, dla których Helenowo było kiedy  czę ci  życia. Proszę o przekazanie do kancelarii 
parafialnej adresów, gdzie mogliby my wysłać zaproszenia do udziału w uroczysto ciach jubileuszowych. W tym 
celu założyli my również konto na facebook, gdzie zachęcamy do doł czenia. Wspólnie zadbajmy o to, aby uroczy-
sto ci jubileuszowe poł czyły nas we wzajemnej wdzięczno ci i rado ci. Dziękuje tym wszystkim, którzy pracuj  w 
Komitecie Organizacyjnym i zapraszam innych chętnych do współpracy, bo tylko razem możemy tworzyć wielkie 
rzeczy. Informacje na temat obchodu jubileuszu będ  pojawiały się na bież co w naszym biuletynie i na stronie 
internetowej parafii www.sthelenparish.net. 
 

Pragnę zwrócić uwagę na zamieszczony w dzisiejszym biuletynie raport finansowy obejmuj cy okres od lipca 2011 
do końca czerwca 2012 w zestawieniu z rokiem wcze niejszym. Proszę również wszystkich o zwiększenie niedziel-
nej ofiary o symbolicznego dolarka, aby zmniejszyć nasza „dziurę budżetow ”.  Zachęcam do analizy finansów 
naszej parafii, a wszelkie pytania proszę kierować do członków Rady Finansowej lub do mnie. Również w dzisiej-
szym biuletynie znajdziemy podsumowanie uczestnictwa we Mszach w. z października 2012 w zestawieniu z ro-
kiem wcze niejszym. My lę, ze liczby mówi  same za siebie. Wszystkim dziękuję za systematyczne uczestnictwo w 
niedzielnej Mszy w. i za ofiarne wsparcie przez cały rok. 
 

Bóg zapłać i niech Bóg hojnie wszystkim wynagrodzi Swoim błogosławieństwem.  
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ROK MSZY ŚWIĘTEJ 

ADORACJA  
NAJ WI TSZEGO SAKRAMENTU 

 
Zapraszamy do prywatnego udziału 

 w Adoracji Naj więtszego Sakramentu,  
w Pierwszy Pi tek miesi ca grudnia  

( 7 grudnia). 
Rozpoczyna się ona bezpo rednio  
po Mszy w. o godzinie 7:30 rano,  

a zakończy Msz  w.  
o godzinie 7 wieczorem. 

Pracownicy z Greater Chicago Food De-
pository będą bezpłatnie pomagać złożyć 

aplikacje na kartę LINK.  
Prosimy o przyj cie do  

 
European American Association 

2827 W. Division St., Chicago, IL 60622 
 

Dnia 13 grudnia 2012  

2 p.m.– 4 p.m. 
 

 
Należy zabrać ze sobą ID, numer SS, po-
kwitowanie dochodów miesięcznych, ra-
chunek za wynajem lub ratę za pożyczkę, 

dowód kosztów medycznych,  
kartę Medicare 

Modlitwa jest niezbędnym pokarmem duszy, a jak 
mówi Św. Augustyn: „ Wiara jest źródłem modlitwy. 
Jeżeli źródło wiary wyschnie, nie może płynąć potok 
modlitwy”. Warto też przemedytować list apostolski 
Benedykta XVI „Porta fidei”. Może uda się wygospoda-
rować więcej czasu dla dzieci, otoczyć je większą 
troską, bo to w nich jest skierowane ostrze ataku cy-
wilizacji śmierci. Można „oczyszczać” umysły po-
ciech, zwłaszcza po dawce Internetu, gier kompute-
rowych, komórkowych przez czytanie fragmentów 
Ewangelii, Różaniec, adorację, a nade wszystko 
Mszę Św. Dobrze jest wdrażać dzieci do wyrzeczenia 
i ofiarowania czegoś w intencjach, np. chorej babci, 
sąsiada, czy dusz czyśćcowych, 
bo dzień bez wyrzeczenia jest 
dniem straconym, by poszcze-
gólne czynności nabrały wyższej 
wartości i stawały się pamięcią 
o obecności Boga, dotykiem 
wieczności. 



December 2nd, 2012: 1st Sunday of Advent 

 

 
♦  Idzie grupka znajomych, jeden chłopak widzi piękn  dziew-
czynę. Podchodzi do niej i pyta:  
- Czy bardzo cię bolało?  
Dziewczyna totalnie zdziwiona, patrzy na niego z pytaj c  
min : 
- Ale co? 
Na co chłopak odpowiada:  
- Czy cię bolało, kiedy spadła  z nieba?  
 
♦ Wracaj cego późno do domu męża wita żona z wałkiem. 
- Ty łajdaku, masz na twarzy szminkę! 
- To nie szminka, to krew. Potr cił mnie samochód. 
- No... masz szczę cie.  
 

♦  W filharmonii miał się odbyć koncert muzyki Pendereckie-
go. Duża obsada instrumentów. Dlatego jeden trębacz - które-
mu wypadło ważne spotkanie poprosił portiera aby go zast -
pił: 
- Ależ Panie Robercie, ja nie umiem grać na tr bce, ja tu tylko 
sprz tam! 
- Panie Zenku, będzie Pan tylko trzymał tr bkę, może Pan 
nawet co  dmuchn ć, nikt nie zauważy. Zreszt  jest jeszcze 
cztery innych trębaczy. 
Portier zgodził się. Nazajutrz po koncercie trębacz przychodzi 
do pracy. W progu woła go portier: 
- Panie, ale było super! Ludzie wiwatowali, brawa się sypały, 
ale najlepsze, że w tr bkach to siedzieli jeszcze trzej inni por-
tierzy i elektryk. Ale dali my czadu!  
 

wi ty tygodnia 

w. Mikołaj Biskup z Miry w dzisiejszej Turcji. więty Ko cioła katolickiego i prawosławnego, gdzie tytuło-
wany jest mianem w. Mikołaja Cudotwórcy.  

Według podań, więty Mikołaj, po bogatych rodzicach otrzymał w spadku znaczny maj tek, którym chętnie 
dzielił się z ubogimi. Wyróżniał się pobożno ci  i miłosierdziem. Mieszkańcy Miry wybrali go na swojego 
biskupa. Po życiu gorliwym i pełnym dobrych czynów, zmarł w połowie IV wieku, spontanicznie czczony 
przez wiernych. Znana jest historia o trzech niesprawiedliwie uwięzionych oficerach uwolnionych za jego 
wstawiennictwem; opowie ć o trzech ubogich pannach wydanych za m ż dzięki posagom, których więty 
dyskretnie im dostarczył; o trzech młodzieńcach uratowanych przez niego od wyroku mierci; o żeglarzach 
wybawionych z katastrofy morskiej. Jeden z utopców statku wioz cego więtego na pielgrzymkę do Jerozoli-
my miał podobno zostać przez niego wskrzeszonym. więty Mikołaj wskrzesił też trzech młodzieńców zabi-
tych za nieuregulowanie rachunku za nocleg w gospodzie. Gdy Mirę opanowali Arabowie, kupcom włoskim 
udało się zabrać jego relikwie i przewieźć do Bari w południowych Włoszech.  

więty Mikołaj zmarł w staro ci. Jego ciało, które zaczęło wydzielać lecznicz  mirrę, pochowano w Mirze 
Licyjskiej. W 1087 roku relikwie przeniesiono do włoskiego miasta Bari, gdzie znajduj  się do dnia dzisiej-
szego w specjalnie zbudowanym ku jego czci soborze. Pomimo niewielu wiadomo ci na temat życia więte-
go, jego postać jest jedn  z najbardziej barwnych w hagiografii. Do dzi  utrzymuje się zwyczaj składania 
podarunków w formie niespodzianki, choć obecnie zwyczaj ten jest często ł czony z postaci  więtego miko-
łaja.  

W ikonografii w. Mikołaj przedstawiany jest w stroju biskupa rytu łacińskiego lub 
greckiego w towarzystwie Jezusa i Maryi. Jego atrybutami s  m.in.: anioł z mitr , 
chleb, trzy złote kule na księdze, trzy jabłka, trzy sakiewki, troje dzieci lub młodzień-
ców w cebrzyku, kotwica, okręt, pastorał i worek prezentów 

HUMOR 


