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Rev. Waldemar Stawiarski, Pastor
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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 ŚWIĘTE:
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, October 7, 2012, 27th Sunday in Ordinary Time / XXVII Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian; O udaną egzaminację choroby dla Anny;
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; † Bronisława, Jan Jankowski; † Ryszard Foltyn; † Zdzisław Kowalczyk;
O zdrowie i bł. Boże dla mamy Teresy z okazji 80-tych urodzin; O zdrowie i bł. Boże dla Nicole z okazji 9tych urodzin oraz urodzin mamy; O uwolnienie, uzdrowienie i Dary Ducha w. dla Piotra
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;
Monday, October 8, 2012, PONIEDZIAŁEK;
7 AM Poor souls in Purgatory;
7:30 AM † Dariusz Piekarski zakończenie Mszy w. gregoriańskich
Tuesday, October 9, 2012, WTOREK;
7 AM
7:30 AM † Irena Urban rozpoczęcie Mszy w. gregoriańskich
Wednesday, October 10, 2012, RODA;
7 AM
7:30 AM † Irena Urban Msza w. gregoriańska;
Thursday, October 11, 2012, CZWARTEK;
7 AM † Ben & Stephanie Bartosik
7:30 AM Za dusze w czy ćcu cierpiące; † Irena Urban Msza w. gregoriańska;
Friday, October 12, 2012, PI TEK;
7 AM
7:30 AM † Irena Urban Msza w. gregoriańska
Saturday, October 13, 2012, SOBOTA;
8AM † Irena Urban Msza w. gregoriańska; † Ks. Francis Brozek CM
Sunday, October 14, 2012, 28th Sunday in Ordinary Time / XXVIII Niedziela Zwykła
7:30 AM Za Parafian; † Józef Czerkies rocznica mierci
9:00 AM For parishioners; † Adeline & William J. Kenar; † Casimir, Rose Bykowski wedding anniversry;
For Holy Name Family Club members both living and deceased
10:30 AM † Irena Urban Msza w. gregoriańska; † Bronisław, Franciszka, Aleksander, Alfred Proszowscy;
† Stanisław Wojcieszek 3 rocznica mierci; † Bogusław Wojcieszek z intencji córki z rodziną
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; † Henry Wilk;
6 PM For Parishioners; † Edward Raczka req by Helen Koutnik
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Page 3

SUNDAY REFLECTION
Am I the only one who can’t watch the news anymore? Twenty-four hour coverage of politics and the
economy is turning me into a raging maniac, so it is a real pleasure to report that God is still in charge and
there is good news out there in the streets of middle America. It will never be reported on the national or
local news, but I assure you the angels and saints are rejoicing in heaven, singing God’s praises. During
the heat wave that gripped the Midwest this summer, a baby’s life was saved.
Janet, was working her usual shift at a crisis pregnancy center in Chicago. This Women’s Center assists
young women who find themselves without the financial, medical, or family support that is needed during
an unexpected pregnancy. Janet often prays in front of an abortion clinic hoping that young women or couples will choose life. On July 6, with temperatures hovering around 100 degrees, her friend called and
asked if she wanted to join her for an afternoon
in front of the abortion clinic. She reluctantly agreed and joined her friend on the hot pavement.
As she was baking and sweating in the heat, she began to question whether her efforts were making any
difference on this extremely hot afternoon. It was then that a young woman walked out of the clinic. Her
friend Carolyn, an experienced sidewalk counselor, engaged the young woman in conversation and began
listening to her. The three of them went to a nearby cafe and Sue (not her real name) began to tell them her
story.
The baby’s father had gone back to his old girlfriend, and she believed that abortion was her only option.
While sitting in the abortion clinic, she was beginning to have doubts about the abortion and asked God
for a sign. When the clerk swiped her debit card to pay for the abortion, the machine indicated that there
wasn’t enough money in the account to cover the amount needed. Sue had put $400 into her account the
day before and didn’t understand why it was being declined. The woman at the abortion clinic told her to
go to a nearby ATM machine and get the money, since the clinic would not perform the abortion without
the money. As Sue stepped out of the clinic, the sidewalk counselor Carolyn pleasantly greeted her. She
proceeded to tell her about all the services available at the nearby Women’s Center and that they were provided free of charge. Janet accompanied Sue to the Women’s Center for an ultrasound, but the machine
was down for repairs.
Knowing that pictures are worth a thousand words, Janet took Sue across town to another center with a
machine that was working. The images they saw were truly miraculous. The nurses at the abortion clinic
told Sue she was 8-9 weeks pregnant, but in fact the ultrasound revealed she was 15 weeks pregnant; the
images showed her baby’s heartbeat, spinal cord, head, body, legs, and arms. As the technician showed
them a hand, the most amazing thing happened―the baby’s fingers started moving up and down as if she
was waving. At that moment, Sue decided to go full term and keep her baby.
When Janet drove Sue to her aunt’s house, her aunt said, “I’m so
glad you didn’t have an abortion. I had one 40 years ago, and it still
haunts me to this day.” Sue called her mother and she also said, “I
really didn’t want you to have an abortion.” Isn’t this typical of our
culture today? We know something is wrong and harmful but we fail
to speak the truth with love and compassion. This won’t make the 6
or 11 o’clock News, but it should!! God is good, and we never know
when we may be an instrument of his grace.
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School News
♦ 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.

PRAYER OF THE WEEK
Almighty ever-living God,
who in the abundance of your kindness
surpass the merits and the desires of those
who entreat you,
pour out your mercy upon us
to pardon what conscience dreads
and to give what prayer does not dare to ask.
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’s kindness surpassed what I
think I deserve?

♦ 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

October 7th, 2012: 27th 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.

Page 5

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
♦ As the crowded airliner is about to take off,
the peace is shattered by a five-year-old boy
who picks that moment to throw a wild temper
tantrum. No matter what his frustrated, embarrassed mother does to try to calm him down,
the boy continues to scream furiously and kick
the seats around him.
Suddenly, from the rear of the plane, an elderly
man in the uniform of an Air Force General is
seen slowly walking forward up the aisle. Stopping the flustered mother with an upraised
hand, the white-haired, courtly, soft-spoken General leans down and, motioning toward his
chest, whispers something into the boy's ear.
Instantly, the boy calms down, gently takes his
mother's hand, and quietly fastens his seat belt.

"Excuse me, General," she asks quietly, "but
could I ask you what magic words you used on
that little boy?"
The old man smiles serenely and gently confides, "I showed him my pilot's wings, service
stars, and battle ribbons, and explained that
they entitle me to throw one passenger out the
plane door, on any flight I choose."
♦ Two tourists were driving through Wisconsin.
As they were approaching Oconomowoc, they
started arguing about the pronunciation of the
town's name. They argued back and forth until
they stopped for lunch. As they stood at the counter, one tourist asked the blonde employee.
"Before we order, could you please settle an
argument for us? Would you please pronounce
where we are... very slowly?

All the other passengers burst into spontaneous applause. As the General slowly makes
his way back to his seat, one of the cabin attendants touches his sleeve.
The blonde girl leaned over the counter and said, Burrrrrr, gerrrrrr, Kiiiing."
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Please remember your loved ones both living and deceased by offering Holy Masses
for their Intentions.

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

Our office will be closed on
Monday, October 8, 2012, in observance of
the Columbus Day holiday

W dniu 8 pa dziernika tj. poniedziałek biuro
parafialne będzie nieczynne ze względu na
obchodzony Columbus Day.

Leona Galan
Alfreda Musiak
Evelyn Sroka

JERZY DYMALA
SHIRLEY KENAR
MAY THEY REST IN PEACE
NIECH ODPOCZYWAJ
W POKOJU WIECZNYM

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
October 7, 2012

* * *
CZYTANIA NA NADCHODZ CY TYDZIEŃ

Monday/Poniedziałek: Gal 1:6-12; Lk 10:25-37

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: Gal 1:13-24; Lk 10:38-42
Wednesday/ roda: Gal 2:1-2, 7-14; Lk 11:1-4
Thursday/Czwartek: Gal 3:1-5; Lk 11:5-13
Friday/Pi tek: Gal 3:7-14; Lk 11:15-26
Saturday/Sobota: Gal 3:22-29; Lk 11:27-28
Sunday/Niedziela: Wis 7:7-11; Ps 90; Heb 4:12-13;
Mk 10:17-30 [17-27]

October 7th, 2012: 27th 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.

Beginning on October 7, 2012, our church will be participating in The Baby Bottle Project
benefiting The Women’s Centers of Greater Chicagoland. This non-profit organization directly assists mothers and families experiencing crisis pregnancies by offering emotional,
financial, material, and spiritual support through counseling, clothing & monetary provisions, prayer, and other aid. Each year the three locations together have over 5,000
appointments with expecting mothers. By God’s Grace, The Women’s Centers have saved
over 33,000 babies—and their mothers—from abortion since opening in 1984.
Please take a Baby Bottle home with you today, fill it with your spare change, and return it
the weekend of October 28, 2012.
This is a simple, but crucial fundraising effort for The Women’s Centers. Thank you for helping defend life, and remember to keep all pro-life undertakings in your prayers.

Począwszy od niedzieli, 7 października prosimy wszystkich paraﬁan do współudziału w akcji zbiera‐
nia funduszy dla Centrum Kobiet. Centrum Kobiet (The Women’s Center) jest organizacją, która po‐
maga kobietom w ciąży, będącym w trudnej sytuacji ﬁnansowej. Centrum Kobiet służy doradą, po‐
mocą i modlitwą. Przeciętnie w ciągu roku, otrzymuje pomoc ponad pięć tysięcy kobiet. Zbiórka ta
pomaga w zakupie niezbędnych rzeczy dla małego dziecka jak: mleko, pieluchy, krzesełka do samo‐
chodu, wózki itp. Codziennie odprawiana jest Msza Św. o godz. 12:00 w południe oraz odmawiany
jest Różaniec i Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich kobiet będących w ciąży. Prosi‐
my o zwrot buteleczek w niedzielę 28 października.
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ

September 30, 2012
7 :30
a.m.
Total collection / $268.57
Zebrana suma

9:00 a.m

10:30
a.m.

12:30
p.m.

6 p.m.

Other

TOTAL

Weekly
budget

Under
budget

$700

$691

$276

$113

$-

$2,048.57

$4, 319

$2,270.43

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.

October 7th, 2012: 27th Sunday in Ordinary Time
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REFLEKSJA NIEDZIELNA
Czy czasami masz ju do ć ogl dania wiadomo ci wieczornych? Dwudziestoczterogodzinny przekaz o polityce i ekonomii doprowadza nas nieraz do wzburzenia, dlatego prawdziw przyjemno ci jest przypominać, e wiele zale y od Boga i gdzie tam na ulicach Ameryki jest jaka Dobra Nowina. Zapewnić jednak
mogę o jednym, e nigdy nie usłyszymy o tym w wiadomo ciach lokalnych czy międzynarodowych, ale zapewniam Was, e aniołowie i więci ciesz się w niebie, wychwalaj c Boga. Podczas tegorocznego lata i
straszliwych upałów, ycie jednego dziecka zostało ocalone.
Janet pracuje w centrum dla Kobiet w Chicago. Jest to miejsce, w którym kobiety w ci y znajduj ce się w
trudnej sytuacji i próbuj ce dokonać aborcji otrzymuj pomoc. Janet od czasu do czasu modli się przed
klinik aborcyjn w Chicago, aby kobiety i młode pary wybrały ycie swojego dziecka. 6 lipca 2012 roku,
kiedy to temperatura na zewn trz wynosiła 100 stopni Farenheita Janet i jej kole anka z pracy postanowiły modlić się na zewn trz kliniki aborcyjnej o ocalenie ycia tych niewinnych dzieci.
Kiedy tak modliły się w tej spiekocie dnia, zadaj c sobie pytanie, czy tak naprawę ich modlitwa i po więcenie maj sens z kliniki wyszła młoda dziewczyna. Przyjaciółka Janet zaczęła z ni rozmawiać i słuchać,
o czym ta młoda dziewczyna chciała porozmawiać. Wszystkie trzy poszły do najbli szej kafejki, a Sue zaczęła im opowiadać historię swojego ycia. Ojciec dziecka zostawił j i powrócił do swojej poprzedniej
dziewczyny, a ona my lała, e aborcja to jest jedyne wyj cie w jej sytuacji. Kiedy siedziała ju w klinice
aborcyjnej czekaj c w kolejce na zabieg modliła się i prosiła Boga, aby dał jej jaki znak. Kiedy recepcjonistka przeci gnęła jej kartę debetow , aby zapłacić za zabieg aborcji, maszynka pokazała, e nie ma wystarczaj ce sumy pieniędzy na koncie. Sue jednak wiedziała, e poprzedniego dnia wpłaciła na konto $400
i nie rozumiała, dlaczego jej karta nie akceptowała płatno ci. Dlatego te została poproszona o pój cie do
najbli szego bankomatu, aby wybrać pieni dze, poniewa klinika nie robi tego za darmo i nale y za aborcję zapłacić. Kiedy Sue wyszła na zewn trz została przywitana przez Carolyn (kobietę z Centrum dla Kobiet). Carolyn wyja niła jej, e pomoc, któr otrzyma w Centrum dla Kobiet otrzyma kompletnie za darmo.
Wszystkie trzy udały się więc do Centrum dla Kobiet aby tam zrobić te USG.
Janet i Carolyn wiedziały, e obraz jej nienarodzonego jeszcze dziecka jest wart więcej ni cokolwiek innego. Obraz, który zobaczyły był niewiarygodny. Pielęgniarki w klinice aborcyjnej powiedziały Sue, e jest w
8 mo e 9 tygodniu ci y, a jak pokazało USG była ona ju w 15 tygodniu. Na monitorze mogła ona zobaczyć bicie serca swojego dziecka, kręgosłup, główkę, cały tułów, nó ki i r czki. Kiedy pielęgniarka pokazała im r czki dziecka, stało się co niewiarygodnego. Dziecko zaczęło poruszać paluszkami w dół i w górę tak jakby do nich machało. W tym momencie Sue zdecydowała, e urodzi i zatrzyma swoje dziecko.
Janet odwiozła Sue do domu jej ciotki, która powiedziała do niej „Bardzo się cieszę e nie dokonała
aborcji. Ja zrobiłam to 40 lat temu i do tej pory nie daje mi to spokoju”. Sue zadzwoniła równie do swojej
mamy, która powiedziała: „Tak naprawdę wcale nie chciałam aby
dokonała aborcji”. Czy to nie jest typowe dla naszej dzisiejszej kultury? Wiemy, e co jest złe i szkodliwe, ale nie mamy odwagi, aby
mówić o tym z miło ci i współczuciem. Tego rodzaju wiadomo ć nie
zostaje nigdy podana w wiadomo ciach o 6 czy 10 wieczór, a powinna. Bóg jest dobry i nigdy nie wiemy, kiedy mo emy stać się instrumentem w Jego rękach.
W dniu dzisiejszym obchodzimy niedziele Pro life, dlatego te ogarnijmy swoimi modlitwami te wszystkie matki, które chc dokonać
aborcji, aby miały odwagę wybrać ycie, urodzić i wychować własne
dziecko.
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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.

October 7th, 2012: 27th Sunday in Ordinary Time
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Z prasy katolickiej...

Bo a po yczka?

Kiedy kto prosi o po yczkę pieniędzy, prosi wówczas po rednio równie o potwierdzenie zaufania do niego. Zaufanie ł czy się z
czym , czego wielu z nas chce unikn ć – ryzykiem zwi zanym z mo liw utraty czę ci posiadanych zasobów. A co kiedy Kto chce,
eby powierzyć Mu całe ycie? Chrze cijaństwo to religia zawierzenia, zaufania. Ma sens tylko wtedy, kiedy stajemy w relacji,
kiedy odnosimy się do Boga jak do osoby – na zasadzie „ja i Ty”. Nie jest to łatwe. Nigdy nie było. Ale ci, którzy zaufali mog
dostrzec co niesamowitego – cud. Co tak bardzo nieuchwytnego jak Bo e podziękowanie. Przesadzam? Największy cud w historii ydów – przej cie przez Morze Czerwone – doczekał się tylko dwóch jednowersowych wzmianek.
Kto mo e mi zarzucić, e przecie opis przej cia przez Morze Czerwone to dłu szy kawałek tekstu w Księdze Wyj cia. Ja jednak z
natury jestem obserwatorem. Lubię przygl dać się ludziom i wyci gać wnioski. Patrz c w karty Biblii próbuję znale ć odniesienie
moich spostrze eń do ycia. Największym cudem przy przej ciu przez Morze Czerwone nie było to, e rozst piło się morze; e
ydzi przeszli przez nie such noga; e Egipcjanie zostali pochłonięci przez wodę. Największym cudem było to, e człowiek zaufał
Bogu – uwierzył, e mo e przez tę wodę przej ć. Spostrze enie to ju wieku temu mieli komentatorzy Tory. Według Talmudu babilońskiego jako pierwszy do wody wszedł Nachszon, syn Aminadaba, a morze rozst piło się dopiero, gdy wodę miał ju po szyję!
Na pewno był mocno zmotywowany włóczniami Egipcjan, które ju niemal czuł na swoich plecach.
Patrz c jednak na współczesnych ludzi widzę, e niezwykł trudno ć sprawia im zaufanie komukolwiek. Równie Bogu. W strukturach państwa mamy mnóstwo ró nych instytucji nadzoru i kontroli. W historii znamy takich, którzy twierdzili, e zaufanie jest
dobre, ale jeszcze lepsza kontrola. Czy mieli rację? W 1992 roku Nick Leeson, doprowadził do bankructwa najstarszy angielski
bank inwestycyjny, Barings Bank. Swoj historię opisał potem w ksi ce „Łajdak na giełdzie”. Chocia do jego przeło onych
dochodziły informacje o nieprawidłowo ciach, on nadal spekulował, korzystaj c z ogromnego zaufania szefów, którzy słabo rozumieli to, czym się zajmował. Trudno jest nam zaufać ludziom, których nie rozumiemy. A przecie nigdy w pełni nie zrozumiemy
Boga. Nie rozumieli Go te ydzi, dlatego id c przez pustynię ci gle szemrali. Ciekawy jest wyrzut jakim Bóg odpowiada:
„Czemu gło no wołasz do Mnie? Powiedz Izraelitom, niech ruszaj w drogę” (Wj 14, 15). Jakby karcił ich za modlitwę, któr
zanosili w trwodze, widz c nadci gaj ce wojska egipskie (jak trwoga to do Boga?). Ale był postęp – nie narzekali, a modlili się.
ydzi wyszli z Egiptu uzbrojeni po pierwsze w broń, po drugie w zaufanie do Boga. To trochę jak z wezwaniem „Rób wszystko
tak, jakby wszystko zale ało od ciebie, a módl się tak, jakby wszystko zale ało od Boga” Ignacego Loyoli. Rabin Bahia mawiał, e
ludzie powinni robić co w ich mocy, a Bóg w razie czego dokona cudu. Broń przydała się w walce, a zaufanie było broni przeciwko narzekaniu i utraty nadziei.
Cuda w moim yciu były tak niezauwa alne jak skromne „dziękuję”, które składa kto zwracaj c mi pieni dze. Szukam wielkich
wydarzeń, znaków, ale boję się wej ć po szyję. Trochę przez to, e nie rozumiem zamysłów Boga; trochę dlatego, e nie potrafię
się uzbroić w dystans do wiata. Do wiata, w którym zaufanie przestaje być warto ci , a coraz czę ciej jest uznawane za słabo ć.
ks. Grzegorz Sprysak CSMA

HUMOR
♦ - Witam panie hrabio.
- witam Janie.
- Janie czy drzwi do windy otwieraj się w lewo, czy w
prawo?
- W lewo, panie hrabio,
- A niech to, znowu zjechałem sypem!

działo to samo, dostaj c 3. W końcu jednak profesor się
zdenerwował i na drzwiach wywiesił:
"Wszystkie filary s ju zajęte"

♦ Sier ant tłumaczy zasady metrycznego układu jednostek:
- W układzie metrycznym woda wrze przy 90 stopniach.
♦Pewien profesor oblewał zawsze tych co nie chodzili na Na to szeregowiec:
wykłady.
- Najmocniej przepraszam, panie sier ancie, woda wrze
Wchodzi jeden student, profesor mówi, e go nie widział w temperaturze 100 stopni.
na wykładach i stawia mu pałę, ale sprytny student po- Oczywi cie, co za głupia pomyłka! To k t prosty wrze
wiedział, e na wykłady chodził, tyle e zawsze siedział
przy 90 stopniach.
za filarem. Dostał 3. Kilku następnych studentów powie-

