2315 W. Augusta Blvd., Chicago, IL 60622 Phone (773) 235-3575
Fax (773) 235-3810 e – mail: sthelen@archchicago.org
www.sthelenparish.net

20TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, AUGUST 19, 2012

XX Niedziela Zwykła, 19 sierpień, 2012

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry
Schedule of Services
Plan Posługi Duszpasterskiej

Rev. Waldemar Stawiarski, Pastor
Kathy Fisher, Finance Council Chairperson
Katie Rholl, Organist
sthelensmusic@gmail.com

Agnieszka Brandys, Parish Secretary
sthelen@archchicago.org
ST. HELEN SCHOOL
2347 W. Augusta Blvd.
Phone (773) 486-1055
www.sthelenchicago.org
Mrs. Marianne Johnson, Principal
Bingo Hall

2347 W. Augusta Blvd.

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

HOLY MASSES FOR THE WEEK *** MSZE W. W TYGODNIU
Sunday, August 19, 2012, 20th Sunday in Ordinary Time / XX Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian; † Regina Paździorko rocznica śmierci
9:00 AM For parishioners;
10:30 AM † Jan Karczewski 65-ta rocznica śmierci; O zdrowie i bł. Boże dla Joanny i Dariusza Chłopecki z okazji pierwszej rocznicy ślubu
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
Monday, August 20, 2012, PONIEDZIAŁEK; St. Bernard
7 AM Poor souls in Purgatory;
7:30 AM
Tuesday, August 21, 2012, WTOREK;
7 AM
7:30 AM O zdrowie i bł. Boże dla dla Cecylii Kolumbo z okazji urodzin z intencji Ireny Gawlik
Wednesday, August 22, 2012, RODA;
7 AM
7:30 AM O powrót do zdrowia dla mamy;
Thursday, August 23, 2012, CZWARTEK; St. Rose of Lima
7 AM
7:30 AM Za dusze w czyśćcu cierpiące;
Friday, August 24, 2012, PI TEK; St. Bartholomew
7 AM
7:30 AM
Saturday, August 25, 2012, SOBOTA;
8AM
Sunday, August 26, 2012, 21st Sunday in Ordinary Time / XXI Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian;
9:00 AM For parishioners;
10:30 AM † Bogusław Wojcieszek 2-ga rocznica śmierci; † Józef Stopka z intencji żony i dzieci;
† Rose Tijan rocznica śmierci; † Paulina, Piotr 41sza rocznica śmierci; † Dariusz Dec 20ta rocznica
śmierci; W intencji Klubu Złotego Wieku za członków żyjących i zmarłych; O zdrowie i bł. Boże dla Joanny i Dariusza Chłopecki z okazji pierwszej rocznicy ślubu
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church;
6 PM For Parishioners;

August 19th, 2012: 20th Sunday in Ordinary Time
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Dear Brothers and Sisters in Christ,

The Catholic League for Religious Assistance to Poland has come to the aid of the Church in
Poland with the generous support of people in the Archdiocese of Chicago since 1943.
The Pontifical College and the Pontifical Institute in Rome, as well as the Polish Seminary in
Paris, provide advanced education of the clergy so they may be trained to move into leadership
roles in dioceses and seminaries in Poland. These centers of learning rely on the annual subsidy
of over $300,000 from Catholic League. Without the assistance of the Catholic League, it would
be nearly impossible to maintain these institutions. The Catholic League for Religious Assistance to Poland also responds to requests for assistance from diocesan bishops seeking help for
hospitals, orphanages and parishes in Poland.
Traditionally, the Catholic League’s Annual Appeal has been taken up in parishes on the weekend nearest the Feast of Our Lady of Czestochowa, August 26. The collection will be taken up
on August 26. Through the assistance of your parish’s special collection or your individual contributions, the Church in Poland can continue its strong practice of the Catholic faith.
Much depends on our united effort. I thank you for your generosity in the name of the faithful
Poland.

Sincerely yours in Christ,

Francis Cardinal George, O.M.I.
Archbishop of Chicago
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ST. HELEN PARISH

ADULT MINISTRY

School News

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 together. If you're interested in receiving event
updates, participating in future planning, or sharing 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 Director, 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!

Thank you very much for your continued support of
the school and our upcoming carnival next weekend.
Classes will begin on August 20 with an enrollment
of 450 children. Your investment in the school is
greatly appreciated. Our parents make great sacrifices to have their children attend St. Helen, often
working more than one job to struggle to pay the tuition. Over 200 of our students stay in the afterschool
program that offers a safe and nurturing environment
while their parents work. Many of our teachers work
twelve hour days in order to provide for the children.
We are grateful for your help in providing for the
educational needs of our students. As I begin my
tenth year at St. Helen, I am inspired by the lifeline of
hope and the love of learning that our staff offers to
our children and their families. The work at St. Helen
School has been transformational over the last nine
years due to your support and the dedicated work of
our teaches and staff. Thank you for being a part of
our school family.

PRAYER OF THE WEEK
O God, who have prepared for those
who love you
good things which no eye can see,
fill our hearts, we pray,
with the warmth of your love,
so that, loving you in all things
and above all things,
we may attain your promises,
which surpass every human desire.
Through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the
Holy Spirit,
one God, for ever and ever.

Reflection question:
What has God promised to me?

Marianne Johnson
Principal

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.
www.sthelencarnival.shutterfly.com

August 19th, 2012: 20th Sunday in Ordinary Time

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.
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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

HUMOR / STORY
♦ A travel agent looked up from his desk to

About a month later the little lady came in

see an older lady and an older gentleman pe-

to his shop. "And how did you like your holi-

ering in the shop window at the posters sho-

day?" he asked eagerly. "The flight was exci-

wing the glamorous destinations around the

ting and the room was lovely," she said. "I've

world. The agent had had a good week and

come to thank you. But, one thing puzzled

the dejected couple looking in the window

me. Who was that old guy I had to share the

gave him a rare feeling of generosity. He cal- room with?"
led them into his shop and said, "I know that
on your pension you could never hope to have
a holiday, so I am sending you off to a fabu-

♦ A group of American tourists were being
guided through an ancient castle in Europe.

lous resort at my expense, and I won't take

"This place," the guide told them, "is 600 ye-

no for an answer." He took them inside and

ars old. Not a stone in it has been touched,

asked his secretary to write two flight tic-

nothing altered, nothing replaced in all those

kets and book a room in a five star hotel.

years." "Wow," said one woman dryly, "they

They, as can be expected, gladly accepted,

must have the same landlord I do."

and were on their way.
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ST. HELEN PARISH

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.

We welcome in our Catholic community:

* *

In August our parish office will be closed
on Mondays.
W czasie miesięcy wakacyjnych tj. lipiec
i sierpień, biuro parafialne będzie nieczynne w poniedziałki.

Leona Galan
Alfreda Musiak
Evelyn Sroka
Shirley Kenar

*

Witamy nowoochrzczonego w naszej
wspólnocie parafialnej:

Ellery Santiago
Dylan Velazquez
Dario Velazquez
Liliana Hoffman
Charley Luna
Sofia Luna
Geovoni Rodriguez

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.

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

READINGS FOR THE WEEK OF
August 19, 2012

* * *
CZYTANIA NA NADCHODZ CY TYDZIEŃ

Monday/Poniedziałek: Ez 24:15-24; Mt 19:16-22
Tuesday/Wtorek: Ez 28:1-10; Mt 19:23-30

EDWARD RACZKA
JAROSŁAW KOTOWSKI

Wednesday/ roda: Ez 34:1-11; Mt 20:1-16
Thursday/Czwartek: Ez 36:23-28; Mt 22:1-14
Friday/Pi tek: Rv 21:9b-14; Jn 1:45-51

MAY THEY REST IN PEACE
NIECH ODPOCZYWAJ
W POKOJU WIECZNYM

Saturday/Sobota: Ez 43:1-7b; Mt 23:1-12
Sunday/Niedziela: Jos 24:1-2a, 15-17, 18b; Ps 34;
Eph 5:21-32 [2a, 25-32]; Jn 6:60-69

August 19th, 2012: 20th Sunday in Ordinary Time
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Rummage Sale
Saturday, September 8, 2012
9 a.m. – 4 p.m.
St. Helen Parish
- Visit Rummage Sale and buy something for yourself or sell your own valuables.
- Table rentals are available for $25. The deadline is Friday, September 7, 2012
- You can donate items to our Parish table at the office Mon - Fri 8 a.m. - 4 p.m;
Saturday, September 1st, 9 a.m.-12 p.m.
- Lunch will be available.
For more details or to reserve your table, please,
call the Parish office at (773) 235 3575

Sobota, 8 wrze nia, 2012
9 a.m. – 4 p.m.
Parafia w. Heleny
◊
◊
◊

◊

Okazja do zakupu wartościowych rzeczy lub sprzedaży własnych „skarbów”.
Możliwość wynajęcia miejsca w cenie $25. Rezerwacje do piątku, 7 września.
Możliwość ofiarowania rzeczy na stoisko parafialne. Donacje przyjmowane są w biurze od poniedziałku do piątku od 8-4; w sobotę 1 września od 9 rano do 12 w południe
Lunch będzie dostępny w bufecie parafialnym.
Po wi cej informacji i w sprawie rezerwacji stołu prosimy o kontakt
z biurem parafialnym (773) 235 3575
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ST. HELEN PARISH

WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ

August 12, 2012
7 :30
a.m.
Total collection / $300.59
Zebrana suma

9:00 a.m

10:30
a.m.

12:30
p.m.

6 p.m.

Other

TOTAL

Weekly
budget

Under
budget

$678.90

$641.25

$299.15

$143.25

$-

$2,063.14

$4, 319

$2,255.83

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 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.

August 19th, 2012: 20th Sunday in Ordinary Time
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Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
Od prawie siedemdziesięciu lat Liga Katolicka w istotny sposób wspiera swoj pomoc Ko ciół w Polsce.
Przez ostatnie lata jego potrzeby uległy zmianie, lecz Ko ciół w Polsce nadal liczy na ofiarno ć swoich
sióstr i braci w Stanach Zjednoczonych i ich hojne wsparcie. Podczas dorocznej kolekty zebrane fundusze
s przeznaczone na pomoc w utrzymaniu Papieskiego Instytutu i Kolegium Polskiego mieszcz cych się w
Rzymie oraz Polskiego Seminarium we Francji. Wszystkie te trzy placówki zapewniaj możliwo ć wyższego wykształcenia przedstawicielom polskiego duchowieństwa. Liga Katolicka odpowiada również na konkretne pro by biskupów ordynariuszy z Polski, którzy szukaj pomocy dla parafii, szpitali czy sierocińców
w Polsce.
Szczodra odpowiedź wiernych archidiecezji chicagowskiej pozwoliła Lidze Katolickiej Pomocy Ko ciołowi w Polsce kontynuować założenia fundatorów i wspierać—przez zapewnienie finansowej pomocy—
Ko ciół w Polsce.
Dorocznie w Archidiecezji Chicago przeprowadzana jest specjalna kolekta wspieraj ca pracę Ligi Katolickiej Pomocy Ko ciołowi w Polsce. Tradycyjnie, zbiórka ta odbywa się w parafiach w weekendy przypadaj ce najbliżej uroczysto ci Matki Boskiej Częstochowskiej 25 sierpnia dlatego też w archidiecezji Chicago zostanie ona zebrana w niedzielę 26 sierpnia.
Dzięki tej szczególnej zbiórce, ale także dzięki indywidulanym ofiarom, Ko ciół w Polsce może kultywować swoj głębok wiarę katolick . Dużo zależy od naszego wspólnego wysiłku. Dziękuję za Wasz hojno ć i ofiarno ć i w imieniu wszystkich wiernych w Polsce, składam serdeczne Bóg zapłać.

Szczerze oddany w Chrystusie,

Francis Kardynał George, O.M.I.
Arcybiskup Chicago
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ST. HELEN PARISH

Patron tego tygodnia - w. Bartłomiej
Jeden z dwunastu apostołów dwojga imion, zwany, w Ewangeliach Mateusza, Marka i
Łukasza, Bartłomiejem, a przez Jana – Natanaelem. Wbrew apokryfom i stanowisku
Augustyna z Hippony i Grzegorza Wielkiego, Ko ciół rzymskokatolicki przyj ł, że to ta
sama osoba; męczennik i więty Ko cioła katolickiego oraz prawosławnego.
W ikonografii w. Bartłomiej jest przedstawiany w długiej tunice, przepasanej paskiem,
czasami z anatomiczn precyzj jako muskularny mężczyzna. Bywa ukazywany ze ci gnięt z niego skór . Jego atrybutami s : księga, nóż, zwój. więto liturgiczne w. Bartłomieja w Ko ciele katolickim obchodzone jest 24 sierpnia.
Jest patronem rzemie lników: rzeźników, garbarzy, introligatorów, siodlarzy, szewców, tynkarzy, górników,
krawców, piekarzy, sztukatorów.

BANKIET SEMINARIUM IM. BISKUPA ABRAMOWICZA
W niedzielę 9 Wrze nia 2012 r. odbędzie się doroczny Bankiet Dobroczynny na rzecz Seminarium im. Biskupa Abramowicza w
The Westin O’Hare Hotel, 6100 River Rd., Rosemont, IL 60018. Cicha aukcja, podczas której serwowane będ koktajle, rozpocznie się o godzinie 17:00. Uroczysty obiad rozpocznie się o godzinie 18:00.
Mamy nadzieję że spotkamy się z wami i z waszymi go ćmi w niedzielę 9 wrze nia 2012 r. o godz. 17:00. W ród obecnych będzie Ksi dz Kardynał Francis George oraz Biskupi Pomocniczy Archidiecezji Chicago.
W sprawie biletów prosimy o kontakt z Camille Kopielski (847) 394 2520 lub Dorothy Lin (312) 915 0598. Rezerwacje należy
dokonywać do dnia 30 sierpnia.

KURSY KOMPUTEROWE - Zrzeszenie Amerykańsko Polskie ogłasza zapisy na bezpłatne kursy
komputerowe dla początkujących. Rejestracja pod
numerem tel. (773) 2821122 wew. 418 lub 422.
KURS - EGZAMIN NA OBYWATELSTWO Zrzeszenie Amerykańsko Polskie informuje
wszystkich zainteresowanych, że we wrześniu 2012 r. rozpoczną się
zajęcia przygotowujące do
egzaminu na obywatelstwo. W celu zapisania się,
proszę dzwonić (773) 2821122 wew. 400. 422.

Wyjeżdżasz lub
wyprowadzasz się?
Jeżeli wyjeżdżasz na dłużej lub przeprowadzasz się, prosimy poinformuj o tym biuro
parafialne. Każdego miesi 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!

August 19th, 2012: 20th Sunday in Ordinary Time
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Jasnogórska Królowa Polski

Z prasy katolickiej ...

Jasna Góra, z Cudownym Obrazem Matki Bo-żej Częstochowskiej – postrzeganym jako drugie godło Polski – od wieków pełni
rolę integruj c nasz naród. Do duchowej stolicy Polski, w której panuje Królowa Polskiej Korony pielgrzymuj p tnicy z
wszystkich zak tków wiata. Czarna Madonna z Jasnej Góry od stuleci cieszy się niezwykł czci ludu polskiego. Nic dziwnego,
skoro księga cudów jasnogórskich, w tym uzdrowień, liczy już 24 tomy. Co więcej, jak powiadał bł. Jan Paweł II...
Szczególn rolę odgrywała Jasna Góra w okresie rozbiorów Polski, umacniaj c więzy narodowe. Władze carskie nazywały Pani Jasnogórsk „główn rewolucjonistk ” w Królestwie Polskim, ponieważ p tnicy wędrowali zawsze pod sztandarami z polskim orłem, piewaj c pie ni patriotyczne. Na mocy przywileju przyznanego Jasnej Górze w 1450 r. przez Zbigniewa Ole nickiego w sanktuarium jasnogórskim można było uzyskać specjalny odpust, pod warunkiem odmówienia modlitwy o pokój w Królestwie Polskim oraz za króla i biskupa krakowskiego. Ale Jasna Góra bywa także nazywana „konfesjonałem narodu”, bo – dzięki
przywilejom papieskim – paulini bywali spowiednikami zwyczajnymi i nadzwyczajnymi, z prawem rozgrzeszania w wypadkach
zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej. Każdego dnia z Częstochowy płyn w wiat...
„Maryjo, Królowo Polski – jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!” Apel zainicjował 8 grudnia 1953 r. o. Jerzy Tomziński, ówczesny przeor Jasnej Góry, apeluj c do Polaków o duchow więź z uwięzionym prymasem Wyszyńskim. Trzy lata później, 16 maja
1956 r., Prymas Tysi clecia ułożył w Komańczy – kolejnym miejscu uwięzienia – Jasnogórskie luby Narodu. Tam też narodziła
się idea Wielkiej Nowenny, dziewięcioletniego planu duszpasterskiego odnowy moralnej i religijnej Polaków, poł czonego z peregrynacj po Ojczyźnie kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Ukoronowaniem Wielkiej Nowenny był Millennijny Akt Oddania Narodu w Macierzyńsk Niewolę Maryi Królowej Polski 3 maja 1966 r. Już od 1434 r. trwa… Wówczas przybyła
na Jasn Górę pierwsza oficjalna pielgrzymka, która przeniosła z Krakowa do Częstochowy Cudowny Obraz, odrestaurowany po
napadzie rabunkowym na klasztor. 1 kwietnia 1656 r. – po cudownym ocaleniu Jasnej Góry – król Jan II Kazimierz złożył w katedrze lwowskiej luby w imieniu całego narodu, a sto lat później, w 1764 r. konstytucja sejmowa potwierdziła szczególne przywi zanie Polski do MB Częstochowskiej: „Rzeczpospolita Polska stwierdza, że jest do swojej Naj więtszej Królowej Maryi Panny
w Obrazie Częstochowskim cudami słyn cej zawsze nabożna i Jej protekcji w potrzebach doznaj ca....” W 1931 r. Pius XI ustalił
jego datę na 26 sierpnia. To swoisty paradoks, że...
Jej wizerunek sławił już Jan Długosz na kartach Liber Beneficiorum: „Obraz Maryi Najchwalebniejszej i Najdostojniejszej Dziewicy i Pani, Królowej wiata i Królowej naszej... o przeładnym wyrazie twarzy, która spogl daj cych przenika szczególn pobożno- ci – jakby na żyw pa-trzył”. To malowidło temperowe, typu hodogetria – przedstawiaj ce Madonnę z Dzieci tkiem na
lewej ręce – pochodzi, prawdopodobnie z Konstantynopola, sk d przez Ru dotarło do Polski. W 1382 r. ksi żę opolski Władysław powierzył ikonę paulinom z Jasnej Góry. Według dawnych przekazów lu-dowych deska lipowa pochodzi ze stołu nazaretańskiego więtej Rodziny, wyko-nanego przez samego w. Józefa. Ciemne oblicza Maryi i Dzieci tka nie były zamysłem artysty,
który je odmalował – to werniks je przy-ciemnił – a cięcia na twarzy Matki Bożej upamiętniaj akt profanacji w 1430 r., po którym o renowację obrazu zatroszczył się osobi cie król Władysław Jagiełło.

HUMOR
♦ - Halo, mamo, jak się czujesz?
- Dziękuję, dobrze, nie mogę narzekać.
- O, przepraszam pani ... chyba pomyliłem numer
telefonu.
♦Pewien ojciec z pustyni Sketis, choć modlił się dużo, bardzo bał się mierci. Kiedy poprosił o radę
starca i ten powiedział mu:
- Czy wielka jest różnica między grobem a ustępem?
Nie. Bo je li czas tam i ć, to trzeba i ć.
♦ U psychiatry:

- Trochę się pogubiłem w pańskiej historii - mówi
lekarz - Czy mógłby pan jeszcze raz opowiedzieć
wszystko od pocz tku?
- No dobrze. A więc na pocz tku stworzyłem Ziemię...
♦ W sali operacyjnej pielęgniarka zwraca się do
lekarza:
- Panie doktorze, to już trzeci stół operacyjny, który
pan zniszczył w tym miesi cu. Proszę nie ci ć tak
głęboko.

