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Król wiata, jednak nas wskrzesi
i ożywi do życia wiecznego
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 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 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 pi tek
miesi ca 5:45 - 6:45 p.m. lub na umówienie

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE W. W TYGODNIU
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; W 195 rocznicę odzyskania niepodległo ci przez naszą
Ojczyznę za Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego; obrońców Lwowa
i Warszawy, Powstańców Wielkopolskich, Powstańców ląskich, wszystkich którzy dla odzyskania
niepodległo ci Rzeczpospolitej swoją pracą, działalno cią, walką i cierpieniem się przyczynili z intencji
Stanisława i Wojciecha Hryniewickich
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, Kazimiera, Władysław Lipski; † Tadeusz Dzięgiel w 4-rocznicę mierci z
intencji rodziny; † Teodor Ja niuk z intencji żony; W 195 rocznicę odzyskania niepodległo ci przez naszą
Ojczyznę za Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego; obrońców Lwowa
i Warszawy, Powstańców Wielkopolskich, Powstańców ląskich, wszystkich którzy dla odzyskania
niepodległo ci Rzeczpospolitej swoją pracą, działalno cią, walką i cierpieniem się przyczynili z intencji
Stanisława i Wojciech Hryniewickich
12:30 PM † Peggy Miller Coleman
2 PM Legion of Mary Mass
6 PM For parishioners;
Monday, November 11, 2013, PONIEDZIAŁEK;
7 AM Poor souls in Purgatory;
7:30 AM † Chester, Anna Cichonski z okazji rocznicy lubu
Tuesday, November 12, 2013, WTOREK; St. Josaphat
7 AM † Ben & Stephanie Bartosik
7:30 AM
Wednesday, November 13, 2013, RODA; st. Frances Xavier
7 AM
7:30 AM
Thursday, November 14, 2013, CZWARTEK;
7 AM
7:30 AM
Friday, November 15, 2013, PI TEK; St. Albert the Great
7 AM
7:30 AM
Saturday, November 16, 2013, SOBOTA;
8 AM
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 Ja niuk z intencji żony Krystyny; † Irena Podgórski z intencji rodziny Poliński
12:30 PM
6 PM For parishioners;
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We have many hungers in life, and sometimes we can overindulge in response to them.
Still, one that never goes away is our hunger to be connected. We desperately shun living
in isolation. For many it is marriage that feeds that hunger, but so do family or friendships
or the simple attention one finds in a community of faith or a collection of back yards.
They all seem to feed our yearning for deep life, even when we are inattentive or
preoccupied. A person of faith might even say that these communities are God being
faithful to us.
This week’s Gospel is one that turns the tables on us. It snares us in our own curiosity
about what heaven will be like, and whether we will know the ones we love and be with
our spouses, and what if we’ve been married seven times? And that’s just where Jesus
turns the tables and says it’s about relationships and not about bodies to be with; it’s about
our deepest hungers to be united, even beyond marriage and friends and neighbors and
communities of any sort. That’s what resurrection is about, Jesus replies, and then
reminds us one more time (as if we’d been deaf all the other times) that God has promised
it and God is faithful. God “is not God of the dead, but of the living, for to him all are
alive,” is how Luke has Jesus saying it (Luke 20:38). In other words, all of our
relationships of loving and caring, especially those of marriage, are but hints of real and
full life, and the best is yet to come. So what you’ve found in marriage, even if you’ve
been married seven times, is just the beginning.

—Rev. Joseph J. Juknialis

Living God’s Word
As we go through life we’d like to know just
whom we are going to spend eternity with and
what it’s going to be like. The truth is that none of
us knows. Maybe the best we can do at this time is
love those around us now, and let God take care of
our future.
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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 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.

November 10th, 2013: 32nd 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
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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.

HUMOR
♦ A man and his young son went to
church, and when they came out the
father was complaining that the service
was too long, the preacher was no good,
and the singing was off-key.
Finally the little boy said, "Daddy, I
thought it was pretty good for a dime."

Turkey
Raffle

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 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
•
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Jubilee Banquet Report
Rozliczenie z Bankietu Jubileuszowego
Ad book / Książka Jubileuszowa
Christmas ornaments / Bombki choinkowe
Tickets / Bilety
Raﬄe Tickets / Bilety na loterie
Invita ons prin ng / Drukowanie zaproszeń
Dona ons / Donacje
Band / Zespół
Dinner / Obiad
Awards / Nagrody
Mailing / Wysyłanie listów
Raﬄe prizes / Nagrody na loterie
Total
Net income / Dochód

Income / Przychody
$
12,350.00
$
$

28,725.00
7,580.00

$

2,420.00

$
$

51,075.00
21,755.30

Expenses / Wydatki
$
5,542.62
$
986.00
$
$

315.22
1,040.00

$
$
$
$
$

1,500.00
15,272.36
500.00
2,413.50
1,750.00

$

29,319.70

Money from the Banquet was used to pay off Archdiocesan bills.
Cały dochód został przeznaczony na zapłacenie zaległych rachunków do Archidiecezji.

Special Thanks to MB Bank
for their support throughout the year
and for providing the parking
space if needed.
Also, thank you for their recent
monetary donation.
Please support our sponsor.

Specjalne podziękowania dla Banku
MB za użyczanie nam swojego
parkingu oraz za wszelkie wsparcie
w przeci gu roku. Bóg zapłać również
za ostatni ofiarę złożon
na nasz parafię.

November 10th, 2013: 32nd Sunday in Ordinary Time

Parking Fundraising Meter
Fundusz na dług za parking
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New church Marquee Meter
Fundusz na nową tablic informacyjną

Congratulations! We did it.
Thank you for your
generous donations.
Gratulacje!
Bóg zapłać za złożone ofiary
na ten cel.
Congratulations to October
winner: Mrs. D. Pawlik
Due to the Turkey Raffle there is no 50/50
Raffle in the month of November.

Serdeczne gratulacje dla pażdziernikowego
zwyci zcy: Pani D. Pawlik
Ze względu na loterię na więto
Dziękczynienia w miesi cu listopadzie nie
ma loterii 50/50.

Next weekend second collection will be for
Capital Improvement.

W przyszłą niedzielę druga składka zostanie
zebrana na utrzymanie budynków parafialnych.
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 s jeszcze osoby, które maj co 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!
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ

November 3, 2013
7:30 a.m.

9 a.m.

10:30 a.m.

12:30 p.m.

6 p.m.

TOTAL

Total collection /
Zebrana suma

$163

$884

$822

$251.40

$141

$2,261.40

School Support

$76

$339

$206

$50

$33.75

$704.75

All Saints - $460; All Souls - $393.20; Vigil Lights - $1,360
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
Weddings are celebrated on Saturday afternoons
or any day if you wish. Arrangements should be
made by calling the parish office.

Sakrament Małżeństwa
luby udzielane są w soboty lub w inne dni tygodnia, jeżeli
kto ma takie życzenie. Po więcej informacji prosimy o kontakt z biurem parafialnym.

REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH
FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII W. 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:

November 10th, 2013: 32nd Sunday in Ordinary Time
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REFLEKSJA NIEDZIELNA
W wietle wiary stale aktualna pozostaje sprawa zmartwychwstania i życia wiecznego. Te pojęcia niestety nie należ
do słownika naszych codziennych rozmów i dyskusji. Pozostaj jednak ukryte głęboko w wiadomo ci każdego
wierz cego. S szczególn moc i źródłem nadziei w momentach trudnych, w chwilach do wiadczenia
niesprawiedliwo ci czy opuszczenia, bolesnych rozczarowań, chorób czy odej cia najbliższych.
Główny bohater jednego z opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego zatytułowanego „Wieża” to trędowaty
zamieszkuj cy opuszczon pustelnię w Ao cie. Rzecz dzieje się pod koniec XVIII wieku, kiedy to dotkniętych tr dem
ludzi całkowicie izolowano i pozbawiano należytej opieki. Jedynie duchowni na mocy swojego powołania nie
odmawiali posługi religijnej nios cej pociechę. Kiedy pewnego dnia do pustelni trędowatego trafia przypadkowo
cudzoziemiec, oficer wojsk sabaudzkich, słyszy krzyk: „Nie zbliżajcie się, panie, nie zbliżajcie się, macie przed sob
trędowatego”. Jak każdy trędowaty w tamtych czasach krył się, by nie być zobaczonym przez tych samych ludzi,
których jego serce tak gor co pragnęło spotkać. Oficer o wiadczył, że nigdy w życiu nie unikał ludzi dotkniętych
nieszczę ciem — i tak nawi zała się między nimi rozmowa. Trędowaty w dzieciństwie stracił rodziców i prawie ich nie
pamiętał. Została mu siostra, ale i ona, dotknięta tr dem, zmarła przedwcze nie. Nie miał przyjaciół, żył w całkowitym
osamotnieniu i izolacji. Na pytanie oficera, jak może wytrzymać tak samotno ć, odpowiedział: „Ten, kto kocha swoj
celę, znajdzie w niej spokój. Uczy tego na ladowanie Chrystusa”.
Spo ród całego otaczaj cego wiata najbardziej oddziaływał na niego widok gór widocznych na horyzoncie: „Na
podobieństwo przyszło ci, odległo ć budziła w nim nadzieję; jego umęczone serce gotowe było łatwiej uwierzyć, że
istnieje nieznany kraj, w którym kiedy będzie mógł poznać nareszcie w pełni smak tego szczę cia, jakie przeczuwał
tylko w swojej wieczornej kontemplacji; tajemny instynkt dokonywał reszty — nadzieję zmieniał w możliwo ć”. Musiał
się pewnie zdobyć na wielki wysiłek ducha, by, pogodziwszy się z losem, nie dać się opanować rozpaczy. Przyszła
jednak chwila straszna. Był to widok zakochanych, którzy przypadkowo przechodzili obok jego pustelni. Uczucia
szalonego bólu i zazdro ci tak zalały jego serce, że postanowił targn ć się na życie. Opamiętanie przyniósł widok
krzyża, który pozostał po jego siostrze, i słowa, jakie do niego napisała: pamiętaj, kiedy go zobaczysz, że moim
ostatnim pragnieniem było, by żył i umarł jak dobry chrze cijanin.
Kiedy oficer po skończonej rozmowie chciał u cisn ć dłoń trędowatego i zaproponował mu możliwo ć utrzymywania
korespondencji, usłyszał szokuj c odpowiedź: po co szukać ucieczki w złudzeniach? Nie wolno mi mieć innego
towarzysza poza sob samym, innego przyjaciela poza Bogiem.
Autor opowiadania chyli głowę wobec takiej postawy trędowatego, „który przyjmuj c z odwag i rezygnacj
podwójny krzyż cierpienia i samotno ci, daje wspaniały przykład naszej płaczliwej epoce i jest bliski każdemu, kto za
najgodniejszy wyraz nieszczę cia uważa nie skargi i żale, lecz milczenie. Milczenie, co czerpi c soki żywotne z siły
ducha, otwiera ramiona samotno ci i jedynie od Boga oczekuje zapłaty”.
Zapłata to nie najlepsze słowo. Bóg przecież aż tak kocha, tak niezmiernie miłuje, że nie tyle powinni my mówić o
zapłacie, ile o darze, nagrodzie, miło ci, która wsypuje w zanadrza nasze miarę dobr , utrzęsion i opływaj c we
wszystko. Nie licz c i nie wypominaj c niczego, daje tyle, ile się zmie ci. Ile zechcemy przyj ć, otwieraj c serce na
Boż hojno ć.
Pamiętam, że w naszym ogrodzie rosła jabłoń, która rodziła ogromn ilo ć owoców. Rodzice, gdy pukał do naszych
drzwi potrzebuj cy, nigdy nie odmierzali; dawali nie tyle, ile „potrzebował”, ale tyle, ile mógł „udźwign ć”, a na
nasze pytaj ce spojrzenia odpowiadali: podzieli się z innymi.
Jezus w sporze z faryzeuszami na temat zmartwychwstania zapewnia, że Bóg obdarzy zbawionych nie miertelno ci ,
podobieństwem do aniołów i dziecięctwem Bożym (Łk 20,36). Jeste my dziedzicami nieba — tej rzeczywisto ci, w
której największym szczę ciem jest sam Bóg udzielaj cy się tym, którzy Go miłuj . On w Jezusie Chrystusie już teraz
największ nadzieję ludzkiego serca czyni możliw . Gwarancj jest dla nas Jego zmartwychwstanie.
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Loteria na wi to Dzi kczynienia
Zapraszamy do nabywania losów na
loterię na więto Dziękczynienie w której
nagrodami jest 10 indyków.
Losowanie odb dzie si w niedziel 24
listopada. Na każdej Mszy więtej zostan
rozlosowane dwie nagrody w postaci
indyków. Losy dostępne s w biurze
parafialnym lub w ko ciele po Mszach
więtych w cenie $2.
Dochód z loterii zostanie
przeznaczony na tablicę
elektroniczn .

ST. HELEN PARISH

Rekolekcje dla małżeństw
Przyjmujemy zgłoszenia na pierwsze w
Archidiecezji Chicago warsztaty „Spotkań
Małżeńskich”. Odbęd się one w Mundelein,
w listopadzie w dniach od 22-go, godz. 17.00
do 24-go godz. 15.00 (pi tek-niedziela).
Poprowadz je ksi dz 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) działaj ca
przy Jezuickim O rodku Milenijnym w
Chicago www.strongfamily.co

November 10th, 2013: 32nd Sunday in Ordinary Time
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wi ty tygodnia….
wi ty Jozafat urodził się we Włodzimierzu Wołyńskim w rodzinie mieszczańskiej o nazwisku Kunczyc. Na chrzcie
otrzymał imię Jan, później przybrał nazwisko Kuncewicz — wła ciwe szlachcie. Rodzice wysłali swojego syna do
Wilna, aby tam zdobył odpowiednie wykształcenie potrzebne do wykonywania zawodu kupieckiego. Jednakże inaczej
potoczyły się życiowe drogi młodego Jana. W Wilnie zainteresował się on problematyk unijn , nawi zał kontakty ze
rodowiskiem prawosławnym, a także katolickim, szczególnie z jezuitami. Oni to poradzili Janowi, aby wst pił do
Zakonu Bazylianów. Nast piło to w roku 1604. Osobi cie przyj ł Jana do zakonu arcybiskup metropolita unicki
Hipacy Pociej. Jan przywdział habit zakonny i przyj ł zakonne imię Jozafat. Tego samego roku Jozafat otrzymał z r k
arcybiskupa Pocieja subdiakonat i diakonat, następnie przez kilka lat spełniał posługi w cerkwi unickiej oraz
studiował na Akademii Wileńskiej filozofię i teologię. W roku 1609 diakon Jozafat przyj ł więcenia kapłańskie i zaraz
po więceniach mianowano go mistrzem nowicjatu bazyliańskiego.
W roku 1617 Jozafat osiadł w klasztorze w Byteniu i pełnił tam funkcję mistrza nowicjatu. W tymże roku mianowano
go biskupem koadiutorem unickiego arcybiskupa metropolity połockiego. Po mierci metropolity Gedeona
Brolnickiego arcybiskup Jozafat, nie rezygnuj c z dotychczasowego życia zakonnego, rozpocz ł gorliw pracę
duszpastersk w rozległej unickiej archidiecezji połockiej, mianowicie uporz dkował tamtejsz administrację
ko cieln , dbał o piękno liturgicznych obrzędów, zwizytował wszystkie ko cioły, zasłyn ł jako wybitny kaznodzieja,
dbał o poziom życia duchownego i wykształcenie swoich księży. Dla nich wydał Reguły dla kapłanów oraz opracował
katechizm. Dzięki gorliwej pracy arcybiskupa Jozafata unię przyjęła prawie cała archidiecezja połocka i mieszkańcy
innych regionów. Oczywi cie nie podobało się to przeciwnikom unii. Oni to organizowali zamieszki w miastach
archidiecezji. Podczas jednej z nich w Witebsku został zamordowany 12 wrze nia 1621 r. arcybiskup Jozafat, a ciało
jego wrzucono do Dźwiny. Po kilku dniach je wydobyto i przewieziono do katedry w Połocku.
W ikonografii przedstawia się w. Jozafata jako brodatego mężczyznę w wieku dojrzałym, w
habicie zakonnym lub stroju biskupim, z krzyżem, pastorałem, palm męczeństwa i toporem oraz
tasakiem, którymi został zabity (B. Krasucka).
Liturgiczny obchód ku czci w. Jozafata Kuncewicza ma charakter wspomnienia
obowi zkowego i przypada na dzień 12 listopada.

HUMOR
♦

Podczas jednego z koncertów Jan Paweł II
mówi c o pięknie muzyki, przypomniał słowa
więtego Augustyna: kto piewa dobrze, podwójnie
się modli. Po koncercie papież zamienił kilka słów z
ambasadorem USA przy Stolicy Apostolskiej:
- Tak, ksi dz musi sporo piewać w ko ciele, nawet
je li nie najlepiej mu to idzie.
- A czy Ojciec więty dobrze piewał? - zapytał Ray
Flynn.
- Kiedy ja piewałem, modliłem się pojedynczo odparł papież.

♦ Ochrzciwszy tubylca misjonarz poucza go:
- Zapamiętaj sobie, że nie nazywasz się już Tutu a
Jonatan. Możesz mieć tylko jedn żonę, a w pi tek
nie wolno ci je ć mięsa, tylko rybę.
W najbliższy pi tek misjonarz zastaje jednak
Jonatana nad pieczeni z antylopy.
- Co ci powiedziałem przy chrzcie, Jonatanie? - pyta
zawiedziony.
Tubylec na to:
- Tutu nie je ć wcale mięso. Tutu wzi ć antylopa,
wrzucić do woda i powiedzieć: Ty już nie antylopa,
ty ryba. Tak jak Jonatan.

