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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, September 30, 2012, 26th Sunday in Ordinary Time / XXVI Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian; † Janina Czerkies z okazji urodzin
9:00 AM For parishioners; † Edward Raczka req by Leonard Kosiba;
10:30 AM † Dariusz Piekarski Msza w. gregoriańska; † Bogdan Król; † Janina Młodawska z intencji męża, córki i mamy; †
Izabella, Franciszek Marszałek 2-ga rocznica mierci; † Magdalena, Stanisław Mucha; † Agnieszka, Wincenty Mucha; † Helena, Stanisław, Wincenty Mucha; † Anna, Wincenty Majchrowicz; † Wojciech Majchrowicz; † Stanisław Wesołowski; † Ludwika Morawa; † Ks. Józef Kamiński i za rodzinę Kamińskich; † Paweł Pracuch 8-ma rocznica mierci z intencji mamy i siostry; † Zbigniew Batko 1-sza rocznica mierci z intencji siostry z rodziną; † Marianna Nagadowska 2 miesiące po mierci z
intencji córek; Za zmarłych z rodziny Smrokowskich i Proszowskich z intencji rodziny; † Stanisław Gajda z intencji córki z
rodziną; O powrót do zdrowia dla Jana Smrokowskiego i Włodka Proszowskiego z intencji rodziny; O zdrowie i bł. Boże dla
Daniela i Jessici Wójtowicz na nowej drodze życia z intencji rodziców Haliny i Mieczysława Wójtowicz; O wyzwolenie, uwolnienie i wiatło Ducha więtego dla Piotra przez wstawiennictwo Jezusa Chrystusa
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; Blessings for Rev. Jerome Koutnik on his Feast Day
6 PM For Parishioners;
Monday, October 1, 2012, PONIEDZIAŁEK;
7 AM Poor souls in Purgatory;
7:30 AM † Dariusz Piekarski Msza w. gregoriańska
Tuesday, October 2, 2012, WTOREK; The Holy Guardian Angels
7 AM
7:30 AM † Dariusz Piekarski Msza w. gregoriańska
Wednesday, October 3, 2012, RODA;
7 AM
7:30 AM † Dariusz Piekarski Msza w. gregoriańska; † Chester Swiatek rocznica urodzin
Thursday, October 4, 2012, CZWARTEK; St. Francis of Assisi
7 AM
7:30 AM Za dusze w czy ćcu cierpiące; † Dariusz Piekarski Msza w. gregoriańska;
† Virginia Chmiel 8-ma rocznica mierci z intencji rodziny
First Friday, October 5, 2012, PI TEK;
7 AM
7:30 AM † Dariusz Piekarski Msza w. gregoriańska
7 PM Za wszystkich ojców żyjących i zmarłych
First Saturday, October 6, 2012, SOBOTA;
8AM † Dariusz Piekarski Msza w. gregoriańska; Za wszystkie matki żyjące i zmarłe; O zdrowie i bł. Boże dla Władysławy
Tymińskiej i Henryki Płuciennik z okazji urodzin z intencji Ireny Gawlik
Sunday, October 7, 2012, 27th Sunday in Ordinary Time / XXVII Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian;
9:00 AM For parishioners; † Walter Nowell req by Janet Poczatek
10:30 AM † Dariusz Piekarski Msza w. gregoriańska; † Bogdan Król; † Virginia Chmiel; † Irena
Urban 30 dni po mierci z intencji Stanisławy; O zdrowie i bł. Boże dla mamy Teresy z okazji 80-tych
urodzin
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; † Edward Raczka req by Helen Koutnik; † Geraldine Maher req by Patricia Boylan
6 PM For Parishioners;
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SUNDAY REFLECTION
It seems to happen as the result of being a part of any institution, administration, group or community.
One is seen as either an insider or an outsider. And such division within a group often prompts us to
question: Whose voice or opinion matters? Whose does not? Who has the vision? Who does not? Or,
in the case of today’s first reading and Gospel: who can or cannot prophesy; who can or cannot heal?
In the Gospel, the disciples go to Jesus and tell him they have found someone driving out demons in
his name. Further, they tried to stop him because “he does not follow us.” In other words, he is outside
the group. As Jesus so often does, he uses the experience of the disciples to teach them, to expand
their thinking and widen their hearts. “Do not prevent him. There is no one who performs a mighty
deed in my name who can at the same time speak ill of me.” Jesus was giving the disciples a lesson in
tolerance. Perhaps He also was telling them to be careful not to limit God’s spirit. The Spirit and mission of God were not to be claimed exclusively by the Twelve, but would be shared with many.
“Whoever is not against us is for us.”
In essence, Jesus is making a statement about the importance of thinking inclusively in ministry,
whether one is an ordained or lay minister. Be aware of the presence of God all around you! Be open
to those who can teach you and challenge you to look at things differently. Look for God in those you
might consider to be “outside your circle.” Look for God in unexpected relationships and events.
Today’s Gospel invites you and me to consider: whom do I sometimes label as insiders or outsiders
when I think of family members, relationships at work, fellow parishioners and neighbors? In what
situations and with whom might I be attempting to stifle God’s spirit? Where am I being called to be
more inclusive in how I relate to others and how I view the world?
Finally, during the month of October, the Church calls us to be ever
mindful of life issues, and to respect the dignity of life from conception
to the natural end of one’s life. Let us pray in this Eucharist and in every Eucharist for respect for all life. Especially, may we see the unborn
not as “outsiders,” but as precious in the eyes of God, worthy of our
prayer and attention.
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ST. HELEN PARISH

School News

PRAYER OF THE WEEK
O God, who manifest your almighty power
above all by pardoning and showing mercy,
bestow, we pray, your grace abundantly upon us
and make those hastening to attain your promises
heirs to the treasures of heaven.
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:
How has God shown mercy to me?

♦ Bishop Rojas will be celebrating the 8:15a.m.
Mass with the school children on Friday October
5, Grandparents' Day. The school will be open
for visits from 9:15a.m. - 11:00a.m. All Parishioners are invited to attend.
♦ The annual Pet Blessing
will take place on October 12
at 8:15a.m. All pets must be
leashed or in containers. The
Blessing will take place in the
School Courtyard. All Parishioners are invited to attend.
♦ Once again, Taffy Apples are back! The fresh
apples delivered from the factory will be
available in the school throughout the
month of October for $1.50 each or
$36.00 for a case. All proceeds will help
to fund the athletic programs within the
school.
♦ Please save the date of December 2. The annual St. Helen School Christmas Fair and Silent
Auction will take place in the Gym. Bishop Rojas
will celebrate the 9:00a.m. Family Mass on that
day with the Fair to follow.

Thank you for your continued support.
Marianne Johnson
Principal
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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.
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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
"I am," replies the balloonist, "but how did you
♦ A man is flying in a hot air balloon and realizes he know?"
is lost. He reduces height and spots a man down below. He lowers the balloon further and shouts:
"Well," says the man, "you don't know where you
are, or where you're going, but you expect me to be
"Excuse me, can you tell me where I am?"
able to help. You're in the same position you were
before we met, but now it's my fault."
The man below says, "Yes you're in a hot air balloon, hovering 30 feet above this field."
♦ The airplane took off with a full load of passen"You must work in Engineering or Information
gers.
Technology," says the balloonist.
Ten minutes into the flight the loud speaker announced:
Good afternoon ladies and gentleman. You are
"I do," replies the man. "How did you know."
privileged to be riding on the very first pilotless
"Well," says the balloonist, "everything you have
flight. Do not panic. This flight is backed by the fitold me is technically correct, but it's no use to anyo- nest technology in the world today. It has been planned by the United States Army and is sanctioned by
ne."
the United States Government. Absolutely nothing
The man below says, "you must be a Program Ma- can go wrong..go wrong..go wrong..go wrong...
nager."
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Please remember your loved ones both living and deceased by offering Holy Masses
for their Intentions.

Next Weekend’s second collection
will be for School support.

Pami tajmy o naszych bliskich
yj cych i zmarłych przez ofiar Mszy w.
w ich intencjach.

W następny weekend druga składka
przeznaczona będzie na pomoc szkole.

KNOW THE ANGELS
Make yourself familiar with the angels,
and behold them frequently in spirit. Without being seen, they are present with
you.
—St. Francis de Sales

Złote Myśli
Anioł zawsze nas ochrania, jest darem boskim nie trzeba go wzywać. Oblicze twojego anioła
ukazuje si zawsze, gdy ze szlachetno ci odnosisz si do wiata. Jest strumieniem, polem, bł kitem nieba.

Leona Galan
Alfreda Musiak
Evelyn Sroka
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 imi chorego, prosimy o kontakt
z biurem parafialnym.

READINGS FOR THE WEEK OF
September 30, 2012

* * *
CZYTANIA NA NADCHODZ CY TYDZIEŃ

Monday/Poniedziałek: Jb 1:6-22; Lk 9:46-50

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

Tuesday/Wtorek: Jb 3:1-3, 11-17, 20-23; Mt 18:1-5, 10
Wednesday/ roda: Jb 9:1-12, 14-16; Lk 9:57-62
Thursday/Czwartek: Jb 19:21-27; Lk 10:1-12
Friday/Pi tek: Jb 38:1, 12-21; 40:3-5; Lk 10:13-16
Saturday/Sobota: Jb 42:1-3, 5-6, 12-17; Lk 10:17-24
Sunday/Niedziela: Gn 2:18-24; Ps 128; Heb 2:9-11;
Mk 10:2-16 [2-12]

September 30th 2012: 26th Sunday in Ordinary Time
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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.

ADORACJA
NAJ WI TSZEGO SAKRAMENTU
Zapraszamy do prywatnego udziału
w Adoracji Naj wi tszego Sakramentu,
w Pierwszy Pi tek miesi ca pa dziernika
( 5 pa dziernika ).
Rozpoczyna si ona bezpo rednio
po Mszy w. o godzinie 7:30 rano,
a zakończy Msz w. o godzinie 7 wieczorem.

EUCHARISTIC ADORATION
COME TO ADORE JESUS
IN THE BLESSED SACRAMENT
THIS FIRST FRIDAY, OCT. 5th,
FROM 8:30 AM UNTIL 7 PM.
IN OUR DAILY CHAPEL.

We want to invite you to participate in our Food Drive. You can drop off your grocery bags in our entrance of the church by the statue of Jesus with Children. Our next
Food Drive will be on the weekend of October 7, 2011. What we collect we will
pass it to St. Mark Food Pantry that distributes it during a week to the needy of our
area. We appreciate you willingness to share your bread with others!

Zbiórka Żywności
Przypominamy o Zbiórce ywno ci, która odbywa si w ka dy pierwszy weekend miesi ca. Prosz o składnie suchych produktów ywno ciowych w koszu, który b dzie umieszczony w przedsionku przy figurce Pana Jezusa z
dziećmi. Mamy nadziej , e ka dy z nas podzieli si tym co ma i w naszym koszu nie b dzie brakowało jedzenia.
Kolejna nasza zbiórka odb dzie si w weekend 7 pa dziernika. ywno ć, która zostanie zebrana w naszej parafii
zostanie przekazana do Parafii w. Marka, która prowadzi pewnego rodzaju spi arni i wydaje jedzenie biednym
mieszkaj cym w naszej okolicy.
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ST. HELEN PARISH

WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ

September 23, 2012
7 :30
a.m.
Total collection / $303.94
Zebrana suma
Seminary
System

$140

9:00 a.m

10:30
a.m.

12:30
p.m.

6 p.m.

Other

TOTAL

Weekly
budget

Under
budget

$140

$1,293

$504

$174.19

$-

$2,921.13

$4, 319

$1,397.87

$214

$384

$180

$27

-

$945

-

-

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.

September 30th 2012: 26th Sunday in Ordinary Time
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REFLEKSJA NIEDZIELNA
Pismo wi te jest listem, który Bóg napisał kiedy do człowieka. Lecz mimo upływu wielu wieków ten list nic nie traci na
swej aktualno ci. Słowo Bo e jest „ ywe i skuteczne”. Nigdy głos naszego Stwórcy si nie przeterminuje. Nigdy nie minie
jego data przydatno ci do spo ycia. Ci gle jednocze nie musimy zadawać sobie pytanie, czy ten list, który skre lił najlepszy Ojciec jest przez nas czytany? A mo e Biblia tylko stoi gdzie na półce regału i pi knie wygl da? Mo e ju tylko zbiera kurz?
Ci gle musimy robić sobie rachunek sumienia. Pierwsze czytanie z Ksi gi Liczb pokazuje nam młodzieńca o imieniu
„Jozue, syn Nuna, który od młodo ci swojej był w słu bie Moj esza, zabrał głos i rzekł: Moj eszu, panie mój, zabroń im!
Ale Moj esz odparł: Czy zazdrosny jeste o mnie?” Znamy doskonale Siedem Grzechów Głównych: PYCH , CHCIWO Ć, ZAZDRO Ć, GNIEW, NIECZYSTO Ć, ŁAKOMSTWO, LENISTWO. Główne, bo nie do ć, e s grzechami same
w sobie, to s te ródłem i przyczyn innych grzechów uczynkowych. Innych wad i niezdrowych przyzwyczajeń. Jeden z
tych grzechów wypomina dzi Moj esz swemu najwierniejszemu słudze: ZAZDRO Ć! Czy nie znamy jej i ze swego ycia?
S siadowi lepiej obrodziło pole. Kolega z pracy otrzymał podwy k . Przyjaciółka kupiła sobie firmowy ciuch. Ten z naprzeciwka rozbija si lepszym samochodem. Jej dzieci s zdolniejsze, itd. ... Ile przez zazdro ć rodzi si w nas gniewu,
nienawi ci, skłonno ci do niepotrzebnego u ywania j zyka? Dlaczego jeden otrzymuje wi cej a drugi mniej? Bóg tak porozdzielał. Bo to On nam wszystko dał ze swojego. A skoro ze swojego, to dawać nie musiał. Ale skoro dał, to znaczy, e
nas kocha, bo - dał ka demu. Ka dy ma za co Bogu dzi kować. Je li nie za fortun , to za zdrowie. Je li nie za bogactwo,
to za inteligencj . A je li nie, to dał nam cierpienie. To te Jego łaska! Tylko nie blu nić, lecz modlić si o wytrwanie w
bólu i do wiadczeniach. A mo e ci, którym zazdro cimy bogactwa cierpi po wielokroć wi cej od nas? Chciałby podwy k kolegi? A mo e chciałby te i jego chore dziecko? Tak pragniesz ciuchów kole anki? A mo e te zamieniła by si z
ni na inteligencj , której jej brakuje? Samochód tego z naprzeciwka by ci si przydał? A mo e te przydała by ci si jego
sprawa w s dzie za potr cenie przechodnia? Chcesz mieć tak jak i ona zdolne dzieci? A mo e ona nie ma z czym dla dzieci kanapek do szkoły uszykować? Nie zazdro ćmy. Bóg wie czego nam potrzeba.
Grzechy główne to oczywi cie nie jedyna kategoria naszych przewinień. Apostoł Jakub w drugim czytaniu pisze: „Oto
woła zapłata robotników, niwiarzy pól waszych, któr zatrzymali cie, a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zast pów.” Siostro i Bracie! Mo e warto sobie przypomnieć, czy aby przypadkiem nie jestem komu co winien? Czy pami tamy jeszcze
z pacierza GRZECHY WOŁAJ CE O POMST DO NIEBA? Umy lne zabójstwo, grzech sodomski, krzywdzenie ubogich,
wdów i sierot oraz zatrzymywanie zapłaty pracownikom! Zatrzymywanie zapłaty pracownikom! To jest grzech, który o
pomst do Nieba woła! Drogi pracodawco bój si ! Sam Bóg nas ostrzega: „woła zapłata robotników (...) a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zast pów”. Prokuratora mo na przekupić. Ale nic z tego wiata nie zabierzemy, wi c czym przekupimy Boga, gdy przyjdzie nam stan ć przed Jego S dem? Bóg łapówek nie bierze. Jest bardziej sprawiedliwy od ziemskich
władz. Jego uwadze nic nie umknie. A nasz oskar yciel – diabeł stró – tylko b dzie czekał...
Słuchamy dzi Ewangelii i có w niej słyszymy? Znowu zazdro ć! Ten umiłowany z Apostołów, „Jan rzekł do Jezusa: Nauczycielu, widzieli my kogo , kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imi wyrzucał złe duchy, i zabraniali my mu, bo nie chodził z nami.” A dwa razy musiał podkre lić – jakby Pan Jezus niedosłyszał albo miał kłopoty ze zrozumieniem! „Kto (...)
nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.” Jak łatwo odwrócić słowa Boga! Hitler powiedział: „kto nie jest z nami, jest
przeciw nam”. Czy nie podobnie to brzmi? Czytamy w Pi mie wi tym „je liby nawet anioł z nieba zst pił i głosił inn
nauk ni ta, któr ja wam głosz – niech b dzie przekl ty!” Jak łatwo wypaczyć Słowo Bo e i obrócić wiat i człowieka w
karykatur woli Boga! Ja jestem lepszy, pi kniejszy, to mi Bóg dał inteligencj i roztropno ć. Ja jestem z Zakroczymia, a
on z Twierdzy. Ja to chodz do fary a on do klasztoru. A czy „im” to inne słońce wieci? Czy tych „ich” inny Bóg stworzył?
Ka dy jest dzieckiem Bo ym. Choć mo e i to podobieństwo do Wszechmog cego si w kim
zatarło, to Jezus za ka dy dobry czyn nam wynagrodzi! „Kto wam poda kubek wody do picia,
dlatego e nale ycie do Chrystusa, zaprawd , powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.”
Ale: „Kto by si stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierz , temu byłoby
lepiej uwi zać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze.”
Mamy być dobrze „przyprawieni”. Jak owa dobr sol ; lecz je li sól smak utraci, czym e j
przyprawicie? Miejmy sól w sobie i zachowujmy pokój mi dzy sob .
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ROK MSZY ŚWIĘTEJ

Zapraszamy na

Uroczystość Matki
Bożej Fatimskiej
w niedzielę
14 października
o godzinie 10:30 AM.
Po Mszy Św. procesja do pięciu ołtarzy.

September 30th 2012: 26th Sunday in Ordinary Time
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wi ty tygodnia…Św. Franciszek z Asyżu
Zało ycielem zakonów franciszkańskich jest w. Franciszek z Asyżu (1182-1226). Był on synem bogatego kupca. Jako
młodzieniec prowadził ycie beztroskie. Marzył o rycerskiej sławie, ch tnie wiec wzi ł udział w 1202 roku w bitwie
Asy an z mieszkańcami s siedniego miasta Perugi, co skończyło si dla niego krótk niewol . Wróciwszy chory do
domu, prze ył wielki przełom duchowy. Zerwał z tym wszystkim, co dotychczas było tre ci jego ycia, oddaj c si
całkowicie Bogu.
Usłyszawszy polecenie Chrystusa ukrzy owanego: "
Franciszku, idź odbuduj mój ko ciół, gdyż popada w ruin !"
, Odrestaurował własnymi r kami kilka zniszczonych ko ciołów w okolicy Asy u. Pozbywaj c si wszystkiego, co posiadał,
a nawet własne ubranie oddaj c ojcu, ył odt d jak pustelnik.
W 1208 roku w poło onym koło Asy u ko ciółku Matki Bo ej Anielskiej, zwanym Porcjunkul , u wiadomił sobie, i Bóg wzywa go do duchowej odnowy Ko cioła. rodkiem do tego ma być ewangeliczne ycie w ubóstwie i apostolstwo, na wzór Chrystusa i Apostołów. Odziany w zgrzebny habit, przepasany sznurem, zaczyna gosić słowo Bo e.
Przy tym nie zaniedbuje posługi miłosierdzia wzgl dem chorych, najbardziej wówczas cierpi cych i opuszczonych,
mianowicie tr dowatych. Dotychczas był sam, cz sto niezrozumiany i wy miewany, teraz jednak zacz li si do niego przył czać coraz liczniejsi na ladowcy,
a tak e na ladowczynie. W ten sposób stał si zało ycielem trzech zakonów:
braci mniejszych (1209), sióstr klarysek (1211) i tercjarzy (1221). w. Franciszek nie przyj ł wi ceń kapłańskich, a jedynie diakonat. W skład wspólnoty
jego na ladowców wchodzili zarówno kapłani, jak i wieccy. Apostołował we
Włoszech i poza ich granicami. W 1219 roku udał si do Egiptu, gdzie wojska
chrze cijańskie walczyły z muzułamanami o Ziemi wi t . Franciszek kieruj c
si nauk Ewangelii i pragn c nawracać nie mieczem, ale słowem i przykładem,
chciał odwie ć krzy owców od przelewu krwi, lecz nie posłuchano go. Po przegranej przez chrze cijan bitwie pod Damiett otrzymał pozwolenie na udanie
si do obozu przeciwnika, gdzie został przyj ty przez sułtana z szacunkiem jako
M Bo y.
Pragn c o ywić w ludziach miło ć do Chrystusa, w noc Bo ego Narodzenia
1223 urz dził w Greccio pierwszy żłóbek. W połowie wrze nia 1224 roku modl c si na górze Alwernii, otrzymał stygmaty, czyli rany M ki Chrystusowej. Zmarł 3 pa dziernika 1226 roku w Porcjunkuli. W dwa lata pó niej został
wyniesiony na ołtarze.

HUMOR
♦ Po roku studiów przyje d a do domu studentka i od
progu woła:
- Mamo, mam chłopaka!
- wietnie córeczko, a gdzie studiuje?
- Ale mamo, on ma dopiero dwa miesi ce!
♦Profesor biologii mówi do studentów:
- Zaraz poka państwu ab . B dzie ona tematem dzisiejszego wykładu.
Zaczyna szukać w teczce. Po chwili wyci ga z niej bułk
z kiełbas .
- A wydawało mi si - mówi zdziwiony - e niadanie ju

jadłem...
♦ Pilot: Prosimy o pozwolenie na start.
Wie a: Sorry, ale nie mamy waszego planu lotu, dok d
lecicie?
Pilot: Do Salzburga, jak w ka dy poniedziałek...
Wie a: DZISIAJ JEST WTOREK.
Pilot: No to super, czyli mamy wolne...

♦ Wie

a: Wasza wysoko ć i pozycja?
Pilot: Mam 180 cm wzrostu i siedz z przodu po lewej...

