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ST. HELEN SCHOOL 
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Phone (773) 486-1055 

www.sthelenchicago.org 
Mrs. Marianne Johnson, Principal 

 
Bingo Hall       2347 W. Augusta Blvd. 

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 

Jam jest 

chleb,  

który z nieba 

zst pił 



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

Sunday,  August 12, 2012, 19th Sunday in Ordinary Time / XIX Niedziela Zwykła 

7:30 AM  Za Parafian; † Andrzej Holicz z okazji urodzin; † Agata, Franciszek Dziedzic; † Julia, Włady-
sław Rachowicz; † Alfred Proszowski; O zdrowie i bł. Boże dla Włodzimierza Proszowskiego z intencji 

siostry 

9:00 AM  For parishioners; † Adeline & William J. Kenar; † Walter Nowell req by Janet Poczatek; For 

Holy Name Family Club members both living and deceased 

10:30 AM † Aleksandra, Bolesław Petelski; † Stanisław, Helena Woźniak z intencji syna; † Bogumiła, 

Kazimierz Karczewski; † Michał Niżnik; † Włodzimierz Brzeszcz 

12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; † Ralph Gorski death anniversary 

6 PM For Parishioners; † Henry Wilk 
 
Monday, August 13,  2012, PONIEDZIAŁEK;  
7 AM  Poor souls in Purgatory; † Estelle Kurtyka 

7:30 AM  
 
Tuesday, August 14, 2012, WTOREK;  
7 AM   
7:30 AM   
 
Wednesday,  August 15, 2012, RODA; The Assumption of the Blessed Virgin Mary 
7 AM  
7:30 AM O powrót do zdrowia dla mamy;  

6 PM For parishioners 
7 PM Za Parafian 
 

Thursday, August 16, 2012, CZWARTEK;  
7 AM  † Walter Nowell req by Janet Poczatek 

7:30 AM Za dusze w czy ćcu cierpiące;  

 
Friday, August 17, 2012, PI TEK;  
7 AM  † Adele Ozga 

7:30 AM † Anna liwa 
 

Saturday, August 18, 2012, SOBOTA;  
 8AM O zdrowie i bł. Boże dla Alice Swiergul 

 

Sunday,  August 19, 2012, 20th Sunday in Ordinary Time / XX Niedziela Zwykła 

7:30 AM  Za Parafian;  

9:00 AM  For parishioners;  

10:30 AM † Jan Karczewski 65-ta rocznica mierci; O zdrowie i bł. Boże dla Joanny i Dariusza Chło-

pecki z okazji pierwszej rocznicy lubu 

12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; † Chester T. Zajac req by family; 

6 PM For Parishioners; † Walter Nowell req by Janet Poczatek 
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One of Aesop’s better known fables is that of The Two Crabs. One fine day two Crabs came out from their home to take a 
stroll on the sand. “Child,” said the mother, “you are walking very ungracefully. You should accustom yourself, to walking 
straight forward without twisting from side to side.”  
“Pray, mother,” said the young one, “do but set the example yourself, and I will follow you.” The fable concludes with these 

words of wisdom: Example is the best precept. 

In today’s second reading, Paul asks the Ephesians to do something which he never asked anyone else to do in all his other 
letters, something that sounds like an impossibility. He asks them to “be imitators of God” (Ephesians 5:1). It is true that, as 
God’s children, God is our ultimate ideal. One of the covenant commands that God gave to the people of Israel is “You shall 
be holy; for I the LORD your God am holy” (Leviticus 19:2). To be holy means to be godly, and to be godly means to be 
like God. So it makes good sense to ask Christians, who know themselves to be God’s children, to imitate God. But there is a 
problem. We need to see before we can imitate. As the Baby Crab reminded the Mother Crab, we need someone we can see 
to set the example, to walk before us and then we can follow. God is our ideal and our standard, but we need a role model. 

Paul has an answer ready for us, Christ is our role model. He has set the example for us to follow. 

Christ is our model both in regard to the vices, the bad habits we need to uproot from our lives, and in regard to the virtues, 

the good habits we need cultivate. 

As for the vices, we are to put away from us “all bitterness and wrath and anger and wrangling and slander, together 
with all malice” (4:31). This embraces negative thoughts (bitterness), negative feelings and attitudes (wrath and anger), ne-
gative words (wrangling and slander) and negative behaviour towards other people (malice). Just as Jesus did not let any of 
these negative habits find a place in his thought, his discourse and his conduct, so also should we make no room for them in 

ours. This includes all the thou-shall-nots. They are things we should stay away from just as Jesus stayed away from them. 

On a more positive note, Jesus also gives us an example with regard to the positive habits and attitudes that we should cul-
tivate in our lives. This includes thinking of other people, speaking of them or to them, and treating them with kindness, ten-
derness and compassion. To forgive means to give up our right to get even. We forgive not become the other deserves to be 
forgiven but because we need to forgive as God has forgiven us in Christ (4:32). If you find it hard to forgive someone, as 
many of us do, it is probably because you do not sufficiently appreciate how freely and totally God has forgiven you in 

Christ and continues to forgive you through the sacraments of the church 

Forgiving others is just the first step. It costs us nothing but swallowing our pride and self -importance and letting go of the 
other. Following the example of Christ goes way beyond that. As the passage continues, it demands that we “live in love, as 
Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God (5:2). To love as Christ loved means 
not simply letting go of the guilty (forgiveness) but denying ourselves and sacrificing something that is precious to us to help 
that person. In the case of Christ, he sacrificed his very self. Most likely we are not being asked to sacrifice our very lives, 

only certain conveniences. If we keep looking to Jesus as our model, we can. 

Before we go out and start following in the footsteps of Christ, we need one more thing. We 

need a spiritual coach, a step-by-step trainer who accompanies us all the way. That is the Holy 

Spirit. Paul advises us not to grieve or resist the Holy Spirit, our spiritual guide. “And do not 
grieve the Holy Spirit of God, with which you were marked with a seal for the day of 
redemption” (4:30). We grieve or resist the Holy Spirit when we fail to listen to His directives 

in our lives or, having listened to his directives, still fail to carry them out. Fortunately, the 

Holy Spirit not only enlightens us as to what to do but also gives us the spiritual empowerment 

we need to do the right thing. And so we are enabled to imitate the God we cannot see: by 

having our Lord Jesus Christ as our role model and the Holy Spirit of God as our step-by-step 

coach in our spiritual journey through life. 
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Save the Date! 
 

St. Helen Carnival 
August 24-26, 2012 

 
Friday, August 24th: 5:00pm - 10:00pm 

Saturday, August 25th: 12:00pm - 10:00pm 

Sunday, August 26th: 12:00pm - 9:00pm 
 

Please visit the website for  
the schedule of events and sponsor 

form. Unlimited ride wristbands will be 
available in August for $45.00 

www.sthelencarnival.shutterfly.com 

Save the date 
 

What: Rummage Sale at St. Helen’s 
When: Saturday, September 8th, 2012  

Where: St. Helen’s Parish 

 

As you do your cleaning at house save your val-

uable items for the sale.  We will have spots 

available for people to rent with tables provided 

($25), or you can donate the items to the parish 

and we will sell them.   

ADULT MINISTRY 

Have you been hoping to get to know other St. 
Helen's parishioners outside of church? You're 
in luck! We've started an Adult Ministry at St. 
Helen's Parish. The group attends fun events in 
Chicago together and is hoping to eventually 
begin a weekly Bible study or prayer group to-
gether. If you're interested in receiving event 
updates, participating in future planning, or sha-
ring your ideas, we invite you to visit and join 
our Facebook group page under the title "St. 
Helen's Adult Ministry", follow the link on St. 
Helen's website home page, or manually type in 
this link:   
http://www.facebook.com/

groups/313942118695085/ 

 
If you have any questions, please stay after 
mass to talk with Katie Rholl, the Music Direc-
tor, who helps to coordinate the events for the 
Adult Ministry. We hope to get to know to you 
and foster a better sense of community in our 

church!  

We will celebrate Solemnity of the As-
sumption of the Virgin Mary on Au-
gust 15th. It is a holy day of obligation 
this year as it falls on a Wednesday.  
 
Masses in English are at 7 a.m. and 6 
p.m.; Masses in Polish at 7:30 a.m. and 
7 p.m. 

 

Everyone willing to help with our 
Rummage Sale please, come to 
the planning meeting on August 
14th (Tuesday) at 7:00 p.m. at the 
rectory.  
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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 

♦ Billy Graham is now 92-years-old with Parkinson's di-

sease. In January 2000, leaders in Charlotte , North Ca-

rolina , invited their favorite son, Billy Graham, to a lun-

cheon in his honor. Billy initially hesitated to accept the 

invitation because he struggles with Parkinson's disease. 

But the Charlotte leaders said, 'We don't expect a major 

address. Just come and let us honor you.' So he agre-

ed. After wonderful things were said about him, Dr. Gra-

ham stepped to the rostrum, looked at the crowd, and 

said, "I'm reminded today of Albert Einstein, the great 

physicist who this month has been honored by Time ma-

gazine as the Man of the Century. Einstein was once 

traveling from Princeton on a train when the conductor 

came down the aisle, punching the tickets of every pas-

senger. When he came to Einstein, Einstein reached in 

his vest pocket. He couldn't find his ticket, so he reached 

in his trouser pockets. It wasn't there. He looked in his 

briefcase but couldn't find it. Then he looked in the seat 

beside him. He still couldn't find it. "The conductor said, 

'Dr. Einstein, I know who you are.. We all know who you 

are. I'm sure you bought a ticket. Don't worry about it.'  

"Einstein nodded appreciatively. The conductor conti-

nued down the aisle punching tickets. As he was ready 

to move to the next car, he turned around and saw the 

great physicist down on his hands and knees looking 

under his seat for his ticket.  

"The conductor rushed back and said, 'Dr. Einstein, Dr. 

Einstein, don't worry, I know who you are; no pro-

blem.  You don't need a ticket. I'm sure you bought one.' 

Einstein looked at him and said, 'Young man, I too, know 

who I am.  What I don't know is where I'm going.''  

Having said that Billy Graham continued, "See the suit 

I'm wearing? It's a brand new suit. My children, and my 

grandchildren  are telling me I've gotten a little slovenly in 

my old age. I used to be a bit more fastidious. 

 So I went out and bought a new suit for this luncheon 

and one more occasion. You know what that occasion 

is?  

This is the suit in which I'll be buried. But when you hear 

I'm dead, I don't want you to immediately remember the  

suit I'm wearing. I want you to remember this: I not only 

know who I am. I also know where I'm going." May your 

troubles be less, your blessings more, and may nothing 

but happiness, come through your door. "Life without 

God is like an unsharpened pencil - it has no point."  
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READINGS FOR THE WEEK OF  
August 12, 2012 

*  *  *  
CZYTANIA NA NADCHODZ CY TYDZIEŃ 

Monday/Poniedziałek: Ez 1:2-5, 24-28c; Mt 17:22-27  

Tuesday/Wtorek: Ez 2:8 — 3:4; Mt 18:1-5, 10, 12-14  

Wednesday/ roda: Rv 11:19a; 12:1-6a, 10ab; Ps 45;  

           1 Cor 15:20-27; Lk 1:39-56 

Thursday/Czwartek: Ez 12:1-12; Mt 18:21 — 19:1 

Friday/Pi tek: Ez 16:1-15, 60, 63 [59-63]; Mt 19:3-12  

Saturday/Sobota: Ez 18:1-10, 13b, 30-32; Mt 19:13-15  

Sunday/Niedziela: Prv 9:1-6; Ps 34; Eph 5:15-20; Jn 6:51-58  

Stanislaw Pietrzyk  
Leona Galan 

Edward Molczyk 
Alfreda Musiak 
Evelyn Sroka 

 
 

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. 

 
 
In August our parish office will be closed 
on Mondays.   
 
 

W czasie miesięcy wakacyjnych tj. lipiec 
i sierpień, biuro parafialne będzie nie-
czynne w poniedziałki. 
 

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

for their Intentions. 
 
 
 
 

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

w ich intencjach. 

 

ANGER’S OFFSPRING 
 As long as anger lives, she continues 
to be the fruitful mother of many un-
happy children. 
—St. John Climacus 

 
 

Złote Myśli 
 

Jak długo zło ć będzie istnieć, 
tak długo będzie mieć wiele  nie-

szczę liwych dzieci. 

 
Next Weekend’s second 

collection will be for 
outstanding bill for new 
concrete area. 

 
W przyszłą niedziele druga składka przez-
naczona będzie na pokrycie kosztów 
wykończenia placu przy kościele.  
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On this meter we mark down the progress 
of our fundraising for a development of the 

Convent space. 
 

 
 

 * * * 
Na tym mierniku zaznaczamy, jak rosną 

nasze fundusze na wykończenie przestrzeni 
po Klasztorze. 

  Going Away? 
 

If you are traveling for an extended period, or moving to a new address, please call the par-
ish office. Each month, the post office returns to the rectory many packets of donation enve-
lopes and parish mailings since they are “undeliverable”, “no forwarding address” or 
“temporarily away.”  The cost of return postage has to be covered by the parish.  If you are 
planning on being away, please call us (773 235-3575), and we can suspend mailings, or 
remove you from our database to avoid unnecessary costs.  
Thank you for helping us! 

 
Jeżeli wyjeżdżasz na dłużej lub przeprowadzasz się, prosimy poinformuj o tym biuro parafialne. Każdego mie-
si ca otrzymujemy zwrot kopert na ofiary i innej poczty z adnotacj  o niemożliwo ci doręczenia ze względu na 
zmianę adresu, za co ponosimy niepotrzebne koszty. Prosimy o telefon do biura parafialnego, a my wstrzymamy 
pocztę tymczasowo lub usuniemy dane z naszej listy parafian. Dziękujemy za pomoc! 

 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 w. Heleny  może otrzymać donacje za każdym razem,  
gdy używasz wyszukiwarki goodserach.com lub robisz zakupy na goodshop.com 

 
Używaj c wyszukiwarki goodserach.com parafia za każdym razem dostaje jednego centa za każde jednorazowe wyszukiwanie, a 
robi c zakupy przez goodshop.com na takich stronach jak Amazon,  Best Buy, Toys R Us itp. okre lony procent z danej transakcji 

trafia również na konto naszej parafii. 
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara 
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ  

 
August 5, 2012 

 

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

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.   

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 

$276 $686 $454 $550 $49  $- $2,015 $4, 319 $2,304 

School Support $97 $245 $163 $92.35 $15 - $612.35 - - 

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. 
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O. Ludwik, benedyktyn, jechał do Frankfurtu. Pasażerowie autokaru musieli ogl dać jaki  film. Nie mieli wyboru. 

Obraz był prymitywny: gruboskórna erotyka, nagie ciała bez duszy, bezmy lna przemoc. Kto  bezskutecznie prosił 
o zmianę kasety. Nagle rozległ się gło ny krzyk. Wołało dziecko. Głos był zdecydowany, wprost rozkazuj cy. Tylko 

jedno słowo: Nie! Czyja  ręka wył czyła odtwarzacz. Nikt się nie sprzeciwił. Wołała jedenastoletnia Agnieszka. 

Drżała na całym ciele, w zaci niętej kurczowo r czce trzymała różaniec. O. Ludwik podszedł do niej. Powiedziała: 

„Byłam dzi  u spowiedzi, przyjęłam Komunię więt . Teraz się modlę, bo jestem tutaj sama i boję się. Ale to było 

gorsze niż wypadek”.  

 

Zakonnik przysiadł się do dziecka, powiedział: „Módlmy się razem...”. Zauważ: czego nie osi gnęli inni, osi gnęła 

Agnieszka. Powiesz: To była pro ba dziecka, a więc szczególna pro ba. Tak, ale to dziecko czerpało siłę z modlitwy 

i z sakramentów. W jednym krótkim „nie!” skoncentrowała się cała energia spływaj ca od Boga. Bez tej energii, 

któr  wierz cy nazywaj  łask , człowiek jest słaby i bezradny. Dokładnie tak jak prorok Eliasz z pierwszego czyta-

nia. Jeden prorok, jeden słaby człowiek przeciw całemu wiatu! Sprzeciwił się nie raz, nie dwa. Ale w końcu siły 

ludzkiego ducha wyczerpały się. Jednak Eliasz nie jest sam. Oto anioł, tr caj c go, powiedział mu: Wstań i jedz, bo 

przed tob  długa droga! Droga wiod ca ku przemienianiu twojego wiata. I poszedł Eliasz t  drog . 

 

Samochód bez paliwa, odkurzacz bez pr du, żaglowiec bez wiatru s  martwe. Istniej , lecz funkcjonować nie mog . 

Człowiek bez duchowej energii, któr  zwiemy łask , istnieje. Ale ten człowiek nie może nic uczynić. Nie może uczy-

nić niczego jako istota, której czyny powinny być skierowane ku wieczno ci. Tę energię czerpiemy z bogactwa na-

szego Zbawiciela Jezusa. On jest nam potrzebny jak codzienny chleb. Dlatego zdziałał ów cud z chlebem, o którym 

opowiada Ewangelista. Ale z tym chlebem, który zwiemy Komuni  więt , jest inaczej niż z benzyn , elektryczno-

ci  czy wiatrem. Łaska nie jest automatycznie działaj c  energi . Najpierw trzeba uwierzyć: Zaprawdę powiadam 

wam: Kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. 

 

Agnieszka potrzebowała podwójnej siły: by odważyć się krzykn ć „nie” oraz by zmusić innych. I tę siłę znalazła. 

wiat zawsze potrzebował ludzi, którzy będ  oddziaływali na innych Boż  moc . Jest Unia Europejska, jest ONZ i 

wiele innych organizacji międzynarodowych. Czy one mog  odnowić i uratować wiat? Aczkolwiek s  bardzo po-

trzebne, przecież nie wystarcz . Na naszych oczach rozgrywa się dramat bezradno ci polityków. Na naszych oczach 

państwo polskie brnie w lep  uliczkę moralnego rozkładu. Ludzkie siły tego nie przemog . Ratunek dla wiata, 

odnowa Europy, odrodzenie Polski s  niemożliwe bez zastępów ludzi, którzy dzięki wierze czerpać będ  siłę od Bo-

ga. Swego czasu Europa miała swojego w. Benedykta, swojego w. 

Franciszka. I wła nie oni, wraz ze swymi towarzyszami, uratowali 

ówczesny wiat. Tylko więci, tylko zjednoczeni z Bogiem będ  w sta-

nie ocalić nasz wiat. Je li będzie więcej takich Agnieszek, które od-

waż  się przynajmniej na jedno „nie!”, będziemy uratowani.  
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Zachowaj dat  
 

Co: Rummage Sale 
Kiedy: Sobota 8 wrze nia, 2012 

Gdzie: Parafia w. Heleny 

Planujemy zorganizowanie  „Rummage Sale” (Kiermasz Rozmaito ci) w naszej parafii. Robi c sprz tanie 
odłóżcie rzeczy nie przydatne, a nadaj ce się jeszcze na sprzedaż. Każdy będzie mógł wykupić miejsce i na 
udostępnionym stole wystawić samemu rzeczy na sprzedaż w cenie $25. Prosimy również ofiarować przed-
mioty na sprzedaż do naszego parafialnego stoiska.  

Spotkanie organizacyjne 

Spotkanie organizacyjne w sprawie 
kiermaszu Rozmaito ci odbędzie się 
w najbliższy wtorek 14 sierpnia o go-
dzinie 7 wieczorem w Sali na pleba-
nii. Zapraszamy wszystkich chętnych 
do pomocy. 

Do wynajęcia 
Do wynajęcia 5 pokojowe mieszkanie, angielski 
basement Western/Augusta (773) 862 3651 

W dniu 15 sierpnia tzn. we  
rodę przypada Uroczysto ć 

Wniebowzi cia Naj wi tszej 

Marii Panny. Jest to więto 
obowi zkowe w tym roku.  
 
W tym dniu zostan  odpra-
wione dwie Msze w. w języku 
polskim o 7:30 rano i 7 wieczorem a w języ-
ku angielskim o 7 rano i 6 wieczorem. 

Dziękujemy 
 
Dziękujemy za wzięcie udziału w naszej lip-
cowej zbiórce żywno ci. Zostało zgroma-
dzone wiele produktów, za co składamy 
serdeczne Bóg Zapłać. Wszystkie produkty 
żywno ciowe zostały przekazane do parafii 

w. Marka.  
 
 Wszyscy Ci, którzy potrzebuj  wsparcia w 
postaci żywno ci, mog  udać się do parafii 

w. Marka we wtorki lub pi tki od godziny 
10 a.m. do 12 w południe, gdzie wydawana 
jest żywno ć. Parafia w. Marka znajduje 
się na 1048 N. Campbell Ave. Telefon 
(773) 342 1516 

PROŚMY, O POKÓJ! - Syryjscy biskupi i kapłani 

nie przestają apelować o modlitwy w intencji pokoju, 

o zaprzestanie walk. Z ogarniętego wojną domową 
kraju ucieka coraz więcej mieszkańców. W samym 

Libanie odnotowano już 30 tys. uchodźców. Żyją w 
skrajnym ubóstwie. Syryjscy biskupi proszą  o pokój.  
 

Modlitwa o pokój 
Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, pra-
we zamiary i cnotliwe czyny, użycz swoim sługom 
pokoju, jakiego świat dać nie może; niech serca 
nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w któ-
rych żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i 
wolne od grozy nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. Amen. 
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♦ O mioletnia córeczka całe swoje kieszonkowe po wię-
ciła na imieninowy prezent dla swojej ukochanej matki. 
Matka była tym faktem bardzo wzruszona, wdzięczna i 
szczę liwa. Bo na ogół kobiety maj  wiele pracy, a mało 
uznania. Dziewczynka chyba my lała tak samo, bo po-
wiedziała przy wręczaniu prezentu: 
- To za to, mamusiu, że tak ciężko pracujesz i nikt cię nie 
docenia.  
- Tatu  też ciężko pracuje – chciała jako  zrelatywizo-
wać swój trud zmieszana rodzicielka. 
- Tak, ale tatu  nie robi z tego tyle szumu – odpowiedzia-
ła córeczka.  
 

♦Turysta pyta się bacy: 
- Dlaczego wywiesili cie tabliczkę na drzwiach "uwaga 
pies" je li macie małego niegroźnego szczeniaka? 
- No widzi panocek, już kilka razy mi go zdeptali...  
 
♦ Przychodzi baba do lekarza z kilkuletni  dziewczynk  i 
mówi: 
- Panie doktorze, moja córka ma strasznie wytrzeszczone 
oczy. 
Lekarz obejrzał dziewczynkę i mówi: 
- Proszę dziecku poluzować warkoczyk.  
 
 

Z prasy katolickiej ... 

"Dogmat o Wniebowzięciu Maryi Panny Pius XII ogłosił w Roku więtym 1950. Nie oznacza to jednak, że nast piło wówczas w 
teologii co  przełomowego, co pozwoliło na odkrycie nowej prawdy wiary. Wręcz przeciwnie: tajemnica ta, podobnie jak i sama 
uroczysto ć, ma starożytny rodowód. Wniebowzięcie jest ukoronowaniem przywilejów Maryi: Bożego Macierzyństwa, Niepokala-
nego Poczęcia i Dziewictwa. Pius XII orzekł, że ciało Matki Bożej zostało uwielbione i wzięte do nieba. I nie ma znaczenia, w jaki 
sposób odeszła z tego wiata, bo chodzi nie tylko o „zmianę miejsca”, ale i o „zmianę stanu” (KKK 974). Tajemnica Wniebowzię-
cia przypomina także, jaka jest godno ć ludzkiego ciała, w którego zmartwychwstanie wierzymy. 
 
...zaniósłszy do Boga wielokrotne korne błaganie i wezwawszy wiatła Ducha Prawdy, ku chwale Boga Wszechmog cego, który 
szczególn  Sw  łaskawo ci  obdarzył Maryję Dziewicę, na cze ć Syna Jego, nie miertelnego Króla wieków oraz Zwycięzcy grze-
chu i mierci, dla powiększenia chwały dostojnej Matki tegoż Syna, dla rado ci i wesela całego Ko cioła, powag , Pana Naszego 
Jezusa Chrystusa, więtych Apostołów Piotra i Pawła oraz Nasz  ogłaszamy, wyja niamy i okre lamy, jako dogmat przez Boga 
objawiony, że Niepokalana Bogarodzica zawsze Dziewica Maryja, po zakończeniu biegu życia ziemskiego, została z ciałem i du-
sz  wzięta do niebieskiej chwały – w taki oto sposób Pius XII w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus definiował do-
gmat o cielesnym Wniebowzięciu Dziewicy Maryi. 

Dogmatyzacja tajemnicy wiary – a więc orzeczenie i usankcjonowanie jej jako nienaruszalnej prawdy – była potwierdzeniem te-
go, w co wierzyły całe pokolenia chrze cijan. Już w czasie Soboru Watykańskiego I wielu Ojców zabiegało o ogłoszenie tego do-
gmatu ale – jak wiadomo – obrady zostały przerwane. W 1940 r. petycję w sprawie ogłoszenia dogmatu o Wniebowzięciu podpi-
sało ponad sze ć milionów osób, w tym ponad pięciuset biskupów. Natomiast biskupi polscy wystosowali do Stolicy Apostolskiej 
osobny list w tej sprawie już w 1936 r. Po wojnie, w 1946 r., Pius XII w li cie „Deiparae Virginis Mariae” zwrócił się do 1200 
biskupów wiata z dwoma pytaniami: czy Wniebowzięcie co do ciała może być ogłoszone jako dogmat i czy tego pragn  oni sami 
ze swoim klerem oraz wiernymi. Zdecydowana większo ć wyraziła takie pragnienie. 
 

w. Paweł w I Li cie do Koryntian (15, 35-49) pisał o różnicy pomiędzy ciałem ziemskim a niebieskim, tłumacz c, że już od chrztu 
obumiera w nas „stary człowiek” i przyobleka się w duchowe Ciało Chrystusowe. Ale w Maryi, jako Niepokalanie Poczętej – a 
więc wolnej od grzechu pierworodnego – nie było „starego człowieka”, który musiałby obumrzeć. I dlatego Jej ciało nie uległo 
rozkładowi, co Apostoł Narodów wyraził słowami: Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy 
odmienieni (1 Kor 15, 51). Pisma wczesnochrze cijańskich pisarzy, nosz cych zaszczytny status Ojców Ko cioła, dowodz , że 
wiara we Wniebowzięcie Maryi była rozpowszechniona w ród chrze cijan od najdawniejszych czasów. 

Malownicze podanie głosi, że apostołowie poszukuj cy ciała Maryi znaleźli kwiaty i dlatego uroczysto ć Wniebowzięcia bywa 
nazywana więtem Matki Boskiej Zielnej albo Korzennej. Towarzyszy mu piękny zwyczaj więcenia kłosów zbóż, owoców, ziół i 
kwiatów; wiele osób wierzyło, że dzięki temu nabieraj  one leczniczej mocy. A ponieważ przed tym uroczystym dniem starano się 
zakończyć żniwa, więc przysłowie głosi: „Na Wniebowzięcie zakończone żęcie”. 

HUMOR 

Chwała Wniebowziętej 


