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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 ŚWI 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, December 23, 2012, 4th Sunday of Advent / IV Niedziela Adwentu
7:30 AM Za Parafian;
9:00 AM For parishioners; † Gerard Papciak Gregorian Mass; † Florence F. Kowalczyk; † Tony T. Kowalczyk req
by Florence Rose Kowalczyk
10:30 AM † Teofil Króżel Msza Św. Gregoriańska;
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church;
6 PM For Parishioners; † Gerard „Gerry” Papciak beloved nephew, rest in peace

Monday, December 24, 2012, PONIEDZIAŁEK; Vigil of Christmas
7 AM Poor souls in Purgatory; † Gerard Papciak Gregorian Mass
7:30 AM † Teofil Króżel Msza Św. Gregoriańska
4 PM † Joseph, Apolonia Smolka; † John, Zofia Bykowski; † Casimir, Rose Bykowski; † Walter Nowell req
by Janet Poczatek; † Adrian Romero death anniversary req by his sister;
10 PM For Parishioners
12 Midnight † Chester, Anna, Stanley Cichonski; † Emilia, Antoni, Jan Laszczak; † Jerzy Krzyworzeka,
† Józef Krzyworzeka; † Janina, Tadeusz Pytynia; † Mary, Walter Kurek; † Edward, Virginia Chmiel
Tuesday, December 25, 2012, WTOREK; The Nativity of the Lord
9 AM † Bernard Woyton; † Casimir, Rose Bykowski; † William & Evelyn Kosiba req by Kosiba family;
† Gerard Papciak Gregorian Mass; † Henry Wilk; † Lydia Lajman Jagielnik 20th death anniversary;
† Stanisława Sciblo req by husband
10:30 AM † Teofil Króżel Msza Św. Gregoriańska
12:30 PM † Henry Wilk
Wednesday, December 26, 2012, RODA; St. Stephen
7 AM † Gerard Papciak Gregorian Mass
10:30 AM † Teofil Króżel Msza Św. Gregoriańska;
Thursday, December 27, 2012, CZWARTEK;
7 AM † Gerard Papciak Gregorian Mass
7:30 AM † Teofil Króżel Msza Św. Gregoriańska;
Friday, December 28, 2012, PI TEK;
7 AM Souls in Purgatory; † Gerard Papciak Gregorian Mass
7:30 AM † Teofil Króżel Msza Św. Gregoriańska
Saturday, December 29, 2012, SOBOTA;
8AM † Teofil Króżel Msza Św. Gregoriańska; † Gerard Papciak Gregorian Mass
Sunday, December 30, 2012, The Holy Family / więtej Rodziny
7:30 AM Za Parafian;
9:00 AM For parishioners; † Gerard Papciak Gregorian Mass
10:30 AM † Teofil Króżel Msza Św. Gregoriańska
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; † Edward Raczka req by Jim & Joyce Walschlager
6 PM For Parishioners;

December 23rd, 2012: 4th Sunday of Advent

Dear Parishioners,
The Advent season is coming to an end and soon we will celebrate Christmas. Once again, we will come together as families to celebrate the birth of our Savior, exchange well-wishes,
and sing carols. For most of us, this is the best time of the
year since it is a time of family gatherings and good will as well as a time of faith-based uplifting and
resting from everyday obligations.
Let us pray that the Christmas season will be an opportunity for us to celebrate our faith and our ties to
one another as well as a chance to act with compassion. As such, I would like to invite you, your families and friends, to join us as a greater family of St. Helen Parish because we are all very important parts
of this extended family. Let us hope that everyone participates in these coming days and takes part
in the Eucharistic celebrations at St. Helen Parish. The bulletin contains our schedule of services for the
coming holidays. I wholeheartedly invite all to participate in these celebrations.
While I hope to be able to extend Christmas wishes and blessings personally in Church, I take this opportunity to wish you and your families a Merry Christmas. Let us hope that the holiday atmosphere
of happiness and togetherness stays with us as long as possible, and that God’s blessings may continue
with all of us throughout the new Year, 2013, an important and historical year of our Centennial Jubilee.

Merry Christmas and God Bless You!

Pastor
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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 tickets 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 relatives
and friends to our celebration.

CelebraƟng the Year of Faith
Ten Ways Catholics Can Live The Year Of Faith

Learn about the lives of the saints.
The saints are timeless examples of how to
live a Christian life, and they provide endless hope. Not only were they sinners who
kept trying to grow closer to God, but they
also exemplify ways a person can serve
God: through teaching, missionary work,
charity, prayer and simply striving to please
God in the ordinary actions and decisions of daily life.

Nun Run
What is a “Nun Run?” It is a 24+ hour experience during
which single women ages 18-40 are invited to spend time with
Sisters who are ministering in the Chicago area. At each stop,
enjoy the Sisters’ cooking as you learn first-hand how each
Community is making a difference for the people in the Chicago area and beyond. Transportation provided. No fee for the
weekend. The next Nun Run is scheduled for February 1-2,
2013. The event will begin at 5:45 p.m. on Friday and conclude at 8:30 p.m. on Saturday. Contact Sr. Theresa Sullivan, DC
at 812-963-7563 or email SisterTheresa.Sullivan@doc.org to
receive a brochure and to register. Sponsored by the Office for
Religious/Chicago Archdiocesan Vocation Association
(CAVA). http://www.vocationscava.org

December 23rd, 2012: 4th Sunday of Advent

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.

GIVECENTRAL.ORG
You can make your contribuƟons 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 contribuƟons and payments
Email noƟﬁcaƟon of contribuƟons and payments
Never miss another Sunday ContribuƟon 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 / STORY
He began his prayer, thanking God for all his friends
(naming them one by one). Then he thanked God for
Mommy, Daddy, brother, sis, Grandma, Grandpa, and all
his aunts and uncles.
Then he began to thank God for the food.
He gave thanks for the turkey, the dressing, the fruit salad, the cranberry sauce, the potatoes, the rolls, the
butter, the drinks. Then it was on to the desserts, the
pies, the cakes, even the Cool Whip.
♦ The Santa Claus at the mall was very surprised when a Then he paused, and everyone waited--and waited--and
young lady about twenty years old walked up and sat on waited.
his lap. Santa doesn't usually take requests from adults, Finally his mother told him to go on and thank God for
but she smiled very nicely at him, so he asked her, "What the broccoli (the only item he hadn't mentioned yet).
do you want for Christmas?"
After a bit longer silence, the young fellow looked up at
"Something for my mother, please." said the young lady. his mom and said, "I can't! But I know I should, so I
"Something for your mother? Well, that's very thoughtful don't know what to do!"
of you,''smiled Santa. "What do you want me to bring
"What do you mean, dear?" asked his mother.
her?
"Since it's Jesus' birthday, I bet he's listening closer than
"Without blinking she replied, "A son-in-law!"
usual," said the boy. "So if I thank God for the broccoli,
he'll know that I'm lying, won't he? And then he'll tell
♦ A 4-year-old boy who was asked to give thanks before Santa I lied! And that will mean Santa won't bring me
the family's Christmas Eve dinner. The family members anything!"
bowed their heads in expectation.

♦ I am a

bus driver for high school kids. It is Christmas
time and the kids all gave me cards and presents.
Now I'm thinking, "Man, I must be a good driver and the
kids even like me."
I opened the cards when I got home.
On the inside of one card it said: "Thanks for not killing
us yet. We really appreciate it."
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Parish Office will be closed on
Monday, December 24th, and
Wednesday, December 26th.

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

Pamiętajmy o naszych bliskich
żyj cych i zmarłych przez ofiarę Mszy w.
w ich intencjach.

Biuro parafialne
będzie nieczynne w poniedziałek, 24
grudnia i we rodę 26 grudnia

A MAGICAL EFFECT

Leona Galan
Alfreda Musiak
Evelyn Sroka
Casimir Pawlik

--John Quincy Adams

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.

Złote Myśli

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

Patience and perseverance have a magical effect before which difficulties disappear and
obstacles vanish.

Nasze szczę cie zależy od Tego co my limy, a nie
od tego co posiadamy.

READINGS FOR THE WEEK OF
December 23, 2012

* * *
CZYTANIA NA NADCHODZ CY TYDZIEŃ

Monday/Poniedziałek: 2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 16; Ps 89:25, 27, 29; Lk 1:67-79

Tuesday/Wtorek: Is 62:1-5; Ps 89:4-5, 16-17, 27, 29;
Acts 13:16-17, 22-25; Mt 1:1-25 [18-25]

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

Wednesday/ roda: Acts 6:8-10; 7:54-59; Ps 31:3cd-4, 6,
8ab, 16bc, 17; Mt 10:17-22

Thursday/Czwartek: 1 Jn 1:1-4; Ps 97:1-2, 5-6, 11-12; Jn
20:1a, 2-8

Friday/Pi tek: 1 Jn 1:5 -- 2:2; Ps 124:2-5, 7b-8; Mt 2:13-18
Saturday/Sobota: 1 Jn 2:3-11; Ps 96:1-3, 5b-6; Lk 2:22-35
Sunday/Niedziela: Sir 3:2-6, 12-14 or 1 Sm 1:20-22, 24-28;

You must be 18 years old or older.
Come on down and have some fun at Bingo.

Ps 128:1-5

December 23rd, 2012: 4th Sunday of Advent

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.

Spowiedź Świ teczna
Niedziela, 23-go grudnia, od godziny 10 a.m. do
12:00 p.m.

ŚWI TECZNY ROZKŁAD MSZY ŚW.
Wigilia Bożego Narodzenia,
Poniedziałek, 24-go grudnia
Pasterka 12:00 północ, od 11:30 kolędowanie

Boże Narodzenie, Wtorek, 25-go grudnia

10:30 a.m.; W tym dniu nie b dzie Mszy Św. o godzinie 7:30 rano

Świ to Świ tego Szczepana,
Poniedziałek, 26-go grudnia - 10:30 a.m.

Noworoczna Msza Św. Wigilijna,
Poniedziałek, 31-go grudnia - 6 p.m. Msza w.

Nowy Rok,
Wtorek, 1-go stycznia - 10:30 a.m.;
W tym dniu nie b dzie Mszy Św. o godzinie 7:30
rano

CHRISTMAS MASS SCHEDULE
Christmas Eve, Monday, December 24th
4 p.m. Christmas Eve Mass in English
9:30 p.m. American Christmas Carols
10 p.m. Christmas Mass in English
11.30 p.m. Polish Christmas Carols
Midnight Mass in Polish
Christmas Day, Tuesday, December 25th
9 a.m. & 12:30 p.m. Mass in English
No 6 p.m. Mass
10:30 a.m. Mass in Polish
New Year’s Eve, Monday, December 31st
5 p.m. Anticipated Mass in English
6 p.m. Anticipated Mass in Polish
New Year’s Day, Tuesday , January 1st
9 a.m. & 12:30 p.m. Mass in English
No 6 p.m. Mass
10:30 a.m. Mass in Polish
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ

Due to early bulletin printing schedule the last weekend collection
will be printed in the next bulletin.
W zwi zku z wcze niejsz dat oddania biuletynu do druku, wysoko ć składek
z ubiegłej niedzieli będzie podana w biuletynie za tydzień.

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.

Baptism

Sakrament Chrztu Św.

All arrangements should be made at least two weeks in advance by calling the parish office.

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

Weddings

Sakrament Małżeństwa

Weddings are celebrated on Saturday afternoons or any day if luby udzielane są w soboty lub w inne dni tygodnia, jeżeli kto
you wish. Arrangements should be made by calling the parish ma takie życzenie. Po więcej informacji prosimy o kontakt z biurem
office.
parafialnym.

REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH
FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII W. HELENY
CHECK ONE:
__ New RegistraƟon
__ 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.

December 23rd, 2012: 4th Sunday of Advent

Drodzy Parafianie,
Dobiega końca okres Adwentu i już za kilka dni więta Bożego Narodzenia. Po raz kolejny w naszym, życiu zasi dziemy do wigilijnego stołu
i będziemy składać sobie wi teczne życzenia i piewać kolędy. Dla
większo ci z nas, to najwspanialszy okres w całym roku. To czas rodzinnych spotkań i wspόlnej życzliwo ci, czas religijnych uniesień i odpoczynku od codziennych obowi zkόw. Cieszę się, że po raz kolejny jako
Proboszcz parafii w. Heleny, będę mόgł go przeżywać wspόlnie z Wami.

Niech więta Bożego Narodzenia będ dla nas okazj do wspόlnego więtowania naszej wiary, ale
rόwnież naszych więzi międzyludzkich oraz okazj do wzajemnej wdzięczno ci. Chciałbym więc zaprosić
Was, Wasze Rodziny, Bliskich i Przyjaciόł do wspόlnego więtowania w rodzinnym gronie parafii w.
Heleny, ktόrej jeste cie ważn i niezast pion czę ci . W tych szczegόlnych dniach będziemy mieli ku temu wiele możliwo ci. Szczegółowy rozkład Mszy w. i możliwo ci do spowiedzi znajduje się w biuletynie.
Serdecznie zapraszam do wspόlnego przeżywania tych szczegόlnych, wi tecznych dni w parafii w. Heleny. Niech nie zabraknie w tych dniach Waszej obecno ci przy parafialnym stole eucharystycznym kocioła w. Heleny.
Jestem pewny, że więta będ dla mnie okazj do złożenia Wam życzeń, ale już dzi pragnę złożyć Wam i
Waszym Rodzinom serdeczne życzenia. Niech wi teczna atmosfera rado ci i wzajemnej życzliwo ci trwa
po rόd nas jak najdłużej, a Boże błogosławieństwo towarzyszy nam przez wszystkie dni tego Nowego
2013 Roku w którym więtujemy historyczny moment 100-lecia istnienia parafii w. Heleny.

Wesołych wiąt i Szczę ć Boże!

Proboszcz
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ROK MSZY ŚWIĘTEJ
Parafia w. Heleny zaprasza na

Rodzinny Bal Sylwestrowy
Który odbędzie się 31-go grudnia 2012
7:00 wieczorem w Sali Parafialnej
Przy 2327 W. Augusta Blvd.
Wigilijna Msza Noworoczna
o 6:00 wieczorem w ko ciele.
Do tańca przygrywa zespół „Chris’ Band”
Cena biletu: dla dorosłych $45; dzieci
poniżej 3 lat za darmo; 4-15 lat $20
Cena biletu zawiera: obiad (8:00 p.m.), gor ce danie (koło północy), przek ski, słodki stół,
na każdym stole butelka szampana.
Bilety dostępne w biurze parafialnym i po każdej
polskiej Mszy w. Rezerwacje do 27 grudnia.
Liczba miejsc ograniczona!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ŚWI TECZNA ZABAWA
PARAFIALNA
Zapraszamy na zabawę parafialn , poł czon 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 zabawa z zespołem. Je li kto chciałby ofiarować nagrody na losowanie może przekazać
je do kancelarii parafialnej, za co będziemy
bardzo wdzięczni. Zapro cie na nasz zabawę Waszych krewnych, bliskich i znajomych.
Bilety na zabawę można nabyć w ko ciele po
Mszy więtej lub w kancelarii parafialnej w
cenie $25.

December 23rd, 2012: 4th Sunday of Advent

Świ ty tygodnia

Od drzewa figowego uczcie si ...

Koniec wiata zawsze fascynował człowieka. Niew tpliwie przyczyniły się do tego barwne, przemawiaj ce do wyobraźni i mroż ce krew w żyłach opisy ewangeliczne. Na ich podstawie powstała cała literatura, a zwłaszcza ikonografia apokaliptyczna. Regularnie pojawiały się także różne przepowiednie i pseudoproroctwa, zapowiadaj ce rychły koniec. Wiele sekt wytrwale próbuje
„utrafić” wreszcie na wła ciw datę, ale jako nigdy im się dot d nie udało. Tymczasem celem Chrystusa wcale nie było zabawianie ani straszenie ludzi, ani tym bardziej okre lanie terminu apokalipsy. Chciał On przekazać ważne prawdy dotycz ce naszego zbawienia i naszej postawy w obliczu ostatecznego spotkania z Bogiem, które rozstrzygnie o naszej wieczno ci. A kiedy to będzie? To już nie takie ważne, bo zawsze trzeba być gotowym, czyli zawsze trzeba żyć według Ewangelii.
Niew tpliwie, dla każdego z nas termin ten w praktyce będzie się pokrywał z chwil naszej mierci. Bóg nie chce, aby my ten moment znali wcze niej. Tajemnica ta należy w pewnym sensie do istoty człowieczeństwa, do tego stopnia, że Syn Boży, który stał się
Człowiekiem, także nie ma mocy objawić tego ludziom. Ale Bóg wyposażył człowieka w oczy, zdrowy rozs dek, rozum i logikę.
Jest to wystarczaj co dużo, aby wyci gn ć pewne wnioski, dotycz ce ludzkiego życia, mierci i zbawienia. A tam gdzie rozum nie
jest w stanie przenikn ć tajemnicy ludzkiego bytu, tam wkracza objawienie. Bóg sam odsłania przed człowiekiem to, co zakryte.
Ale odsłania czę ciowo, dokładnie tyle, ile jest potrzebne do prawidłowego funkcjonowania w ziemskim życiu.
Bacznie obserwuj c stworzenie, badaj c prawa natury, prawa rozwoju społeczeństw, historię ludów i narodów, zgłębiaj c tajniki
psychologii, socjologii, etyki i wielu innych dziedzin, człowiek może się nauczyć aż nadto wiele, aby na tej ziemi żyć sensownie i
szczę liwie. Problem w tym, że nie chcemy się uczyć ani wyci gać wniosków z historii ludzkich błędów, lecz wci ż na nowo popełniamy te same głupstwa. A je li nawet wyci gniemy prawidłowe wnioski, to i tak rzadko kiedy stosujemy je w życiu.
St d tyle wojen, przemocy, rozwodów, samobójstw i wykolejeń ludzkich losów. A przecież wielu nieszczę ć można by unikn ć,
gdyby stosować się do zasad, które wypracowali nasi przodkowie, często za bardzo wysok cenę. Tego chce nas nauczyć Chrystus: aby my zm drzeli i chcieli sami odkrywać prawdę i dobro. Ale odkryć je, to jeszcze mało: trzeba jeszcze chcieć stosować to,
co już wiemy. Bo wiemy i tak co najmniej pięćdziesi t razy więcej, niż jeste my gotowi wykorzystać. Problem nie leży w braku
wiedzy, lecz w braku chęci. Warto byłoby stosować tak zasadę: zanim zacznę poznawać teoretycznie kolejne prawa i m dro ci,
spróbuję wykorzystać i wprowadzić w życie to, co już wiem. Dopiero m dro ć praktycznie przyswojona i zrealizowana, jest prawdziw m dro ci , m dro ć przeczytana to tak, jak sam przepis na placek: nikogo nie nakarmi.
Dlatego nie dociekajmy, kiedy nastanie koniec wiata, jak się on dokona i czy go dożyjemy. Raczej zastanówmy się, czy dzi wykorzystali my wszystkie wskazówki, którymi na ogół kierujemy
się w życiu, czy zdarzyło się nam z własnej głupoty czy zaniedbania popełnić jaki bł d. I przede
wszystkim: co zrobić, aby nie powtórzyć tego błędu jutro.
ks. Mariusz Pohl

HUMOR
- No i co pan robi z tym robakiem?
- Uczę go pływać.
podchodzi do niego strażnik.
- To płaci pan mandacik.
- Dzień dobry, ma pan oczywi cie kartę wędkarsk ? - Za co?
- Nie, a po co?
- Za brak kamizelki ratunkowej!
- Jak to po co? A co pan tu robi?
- Siedzę.
♦ W Celle młody mnich r bie drzewo. Przechodz - A co pan ma w ręce?
cy starzec obserwował go i po chwili rzekł:
- Kijek.
Twoja siekiera, bracie, każe mi my leć o piorunie.
- A na kijku?
- Z powodu szybko ci? - zapytał ten z zadowole- Sznurek.
niem.
- A na sznurku?
- Nie, nigdy nie uderza dwa razy w to samo miejsce.
- Robak.
♦ Siedzi go ć nad rzek i łowi rybki. Wtem z tyłu

