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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 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 piątku) 
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 

 
 
 

TAK, 
JESTEM  
KRÓLEM 



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

 
Sunday,  November 25, 2012, Our Lord Jesus Christ the King / Chrystusa Króla 
7:30 AM  Za Parafian; † Zdzisław Data 
9:00 AM  For parishioners; † Alex Kornas Birthday; Health and God’s blessings for Casey Pawlik on his 
birthday; † Edward Raczka req by Golden Age Club 
10:30 AM † Juryj Waseczko Msza Św. Gregoriańska;  † Władysław Bobak rocznica śmierci 
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; Health blessings for Helen Kolinski 
6 PM For Parishioners;  
 
Monday, November 26,  2012, PONIEDZIAŁEK;  
7 AM  Poor souls in Purgatory;  
7:30 AM  † Juryj Waseczko  Msza Św. Gregoriańska 
 
Tuesday, November 27, 2012, WTOREK;  
7 AM  
7:30 AM  † Juryj Waseczko  Msza Św. Gregoriańska 
 
Wednesday,  November 28, 2012, ŚRODA;  
7 AM   
7:30 AM † Juryj Waseczko  Msza Św. Gregoriańska;  
 
Thursday, November 29, 2012, CZWARTEK;  
7 AM Za dusze w czyśćcu cierpiące;  
7:30 AM † Juryj Waseczko  Msza Św. Gregoriańska;  
 
Friday, November 30, 2012, PIĄTEK; St. Andrew 
7 AM  Souls in Purgatory;  
7:30 AM † Juryj Waseczko  Msza Św. Gregoriańska 
 
First Saturday, December 1, 2012, SOBOTA;  
 8AM † Juryj Waseczko  Msza Św. Gregoriańska; O zdrowie i bł. Boże dla  Oparowskiej z okazji urodzin 
z intencji Ireny Gawlik 
 
Sunday,  December 2, 2012, 1st Sunday of Advent / I Niedziela Adwentu 
7:30 AM  Za Parafian;  
9:00 AM  For parishioners; † Helen Chmiel req by Golden Age Club 
10:30 AM † Juryj Waseczko zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich;  O zdrowie i bł. Boże dla Wiesławy 
Myśliwiec z okazji urodzin z intencji Agnieszki i Stanisława 
12:30 PM All donors of St. Helen’s Church; Health and blessings for Bernice Dowejko 
6 PM For Parishioners;  
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This weekend is the Solemnity of our Lord Jesus Christ our King!  We can consider the image of 
Jesus with a crown on his head, but also the image of the Sacred Heart of Jesus. When we gaze at 
the image of the Sacred Heart of Jesus, we might wonder about this image of Jesus with his heart 
exposed.  That image sometimes concerns our children as well.  Although Jesus didn't walk this 
earth with his heart exposed like that, he did walk the earth with his heart burning with love for 
us. The crown of thorns around his sacred heart is a reminder that it wasn't easy for him.    
 
In today's Gospel Pilate, the one who will order Jesus crucified, asks Jesus if it is true that he is 
the king of the Jews.  During his discourse Jesus speaks about how we would live if we believed 
he were our king.  Jesus says he came into the world to testify to the truth.  Everyone who be-
longs to the truth hears Jesus' voice.  
 
We need to listen to Jesus voice.  As we hear in our second reading, "I am the Alpha and the 
Omega," says the Lord God, "the one who is and who was and who is to come, the al-
mighty."  We need to live with Jesus as our king!  
 
When we consecrate our homes and our lives to the Sacred Heart of Jesus we simply 
acknowledge that Jesus is our king.  Many who have enthroned an image of Jesus' Sacred Heart 
in their homes have come to see the changes in family life when they live with Christ as king of 
their house.  We can't be reminded too often that Christ is our king!  
 
Sometimes our faith is a very personal one.  A husband prays to God in private, his wife does the 
same, and their children pray by themselves as well.  If we come together to enshrine an image of 
the Sacred Heart in our homes those barriers begin to break down.  We can come to have a new 
respect for God and for one another.  When we live with Christ as the king of our household we 
find it easy to find the source of our strength.  We begin to allow Christ to take over our lives.  
 
We are called to gather as God's family on Sundays and Holy Days, and to receive the Eucha-
rist.  When we hear the charge, "Go in peace to love 
and serve the Lord," we're sent back to our homes to 
live with Christ as our king all week long.  
 
We are surely called to live with Chris as King of our 
lives! We can treat each other with great respect and 
reverence.  We can continue to do Christ's work in our 
world.  Like Jesus, we can testify to the truth.  Have a 
good week! 
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Help Us Restore The Water  
Fee Exemption  

 

In November 2011, Mayor Rahm Emmanuel asked the 
City Council to impose water fees on all Churches, hos-
pitals and religious schools in Chicago. He reasoned 
that the city needed money and that religious organiza-
tions and schools were causing an undue burden on all 
Chicago taxpayers. As always, the alderman voted in 
the Mayor’s proposal.  
What the Mayor did not calculate was the enormous 
positive impact and the amount of money religious or-
ganizations and schools spend for the public good by 
providing food pantries, shelters, counseling, education-
al services, senior programs, community outreach, gang 
intervention, and domestic violence programs. He also 
did not calculate the untold times that church space was 
used free by the aldermen, police and other city offices 
for meetings and neighborhood watch programs. Final-
ly, he failed to calculate the value of the presence of a 
church within a community, providing an anchor for 
decency and hope for those in need. Churches provide 
services at a fraction of the cost for similar public pro-
grams and often provide these services for free to pa-
rishioners and nonparishioners alike. Because our budg-
ets are so tight, paying a “simple water bill” can endan-
ger many churches ability to provide other services or 
even exist.  
Please help us petition for an end to 
this incredibly short-sighted tax. 
Sign the petition in the back of the 
church and to ask ouralderman to 
recognize the real value of our reli-
gious institutions.  

Celebra ng the Year of Faith 
Ten Ways Catholics Can Live The Year Of Faith 

 
1. Par cipate in Mass. 
The Year of Faith is meant to promote the perso‐
nal encounter with Jesus. This occurs most 
immediately in the Eucharist. Regular Mass a en‐
dance strengthens one’s faith 
through the Scriptures, the 
Creed, other prayers, sacred 
music, the homily, receiving 
Communion and being part of 
a faith community. 

 
11th Annual Christmas  

Arts and Craft Fair 
 
All parishioners are welcome to attend 
the Fair on December 2nd from 
10:00a.m. - 2:00p.m. in Social Center. 
The child centered Fair will feature pic-
tures with Santa, make-n-take craft sta-
tions, gifts, and a fabulous Silent Auc-
tion featuring Bulls tickets, vacation ho-
me rentals, concert tickets, and much 
more.  
 
The Fair will be preceded by a Family 
Mass at 9:00a.m., celebrated by Bis-
hop Rojas.  



November 25th, 2012: Our Lord Jesus Christ the King 

 

 

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 

 Bosses versus workers 
 
When I take a long time, I am slow. 
When my boss takes a long time, he is thorough. 
 
When I don't do it, I am lazy. 
When my boss doesn't do it, he's too busy. 
 
When I do it without being told, I'm trying to be 
smart. 
When my boss does the same, that is initiative. 
 
When I please my boss, that's brown-nosing. 
When my boss pleases his boss, that's co-operating. 
 
When I do good, my boss never remembers. 
When I do wrong, he never forgets. 
 
 

♦ As he lay on his deathbed, the man confided to his 
wife, "I cannot die without telling you the truth. I 
cheated on you throughout our whole marriage. All 

those nights when I told you I was working late, I 
was with other women. And not just one woman 
either, but I've slept with dozens of them." 
 
His wife looked at him calmly and said, "Why do 
you think I gave you the poison?" 
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READINGS FOR THE WEEK OF  
November 25, 2012 

*  *  *  
CZYTANIA NA NADCHODZĄCY TYDZIEŃ 

Monday/Poniedziałek: Rv 14:1-3, 4b-5; Lk 21:1-4  

Tuesday/Wtorek: Rv 14:14-19; Lk 21:5-11 

Wednesday/Środa: Rv 15:1-4; Lk 21:12-19  

Thursday/Czwartek: Rv 18:1-2, 21-23; 19:1-3, 9a;  
                                      Lk 21:20-28 

Friday/Piątek: Rom 10:9-18; Mt 4:18-22  

Saturday/Sobota: Rv 22:1-7; Lk 21:34-36  

Sunday/Niedziela:   Jer 33:14-16; Ps 25; 1  
                                Thes 3:12 — 4:2;  
                                 Lk 21:25-28, 34-36 

Leona Galan 
Alfreda Musiak 
Evelyn Sroka 

Anthony Adam Hernandez 
Helen Kotlarz 
Casimir Pawlik 
 

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. 

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

for their Intentions. 
 
 
 
 

Pamiętajmy o naszych bliskich  
żyjących i zmarłych przez ofiarę Mszy św. 

w ich intencjach. 

 
 
 
 

 
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. 

 

GRATITUDE 
 What is gladness without gratitude, and 

where is gratitude without a God? 
—Coventry Patmore 

 

 
Złote Myśli 

 
„W życiu duchowym nie chodzi oto, żeby z 
Bogiem dużo rozmawiać, wiele dla Niego 
czynić… Chodzi tylko oto, aby z Nim nieu-

stannie przebywać!”  

 
We welcome in our  

Catholic community: 
*   *    * 

Witamy nowoochrzczonych w naszej  
wspólnocie parafialnej: 

 
Natalie Slusarski 

Collins Emily Brock 
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On this meter we mark down the progress 
of our fundraising to pay the outstanding 

bill for the new concrete area 
 

 
 

 * * * 
Na tym mierniku zaznaczamy, jak rosną 

nasze fundusze na zapłacenie rachunku za 
wykończenie przestrzeni po Klasztorze. 

 

We want to invite you to participate in our Food Drive. You can drop off your gro-
cery bags in our entrance of the church by the statue of Jesus with Children. Our next 
Food Drive will be on the weekend of December 2, 2012. 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 Żywności, która odbywa się w każdy pierwszy weekend miesiąca. Proszę o 
składnie suchych produktów żywnościowych w koszu, który będzie umieszczony w przedsionku przy figurce 
Pana Jezusa z dziećmi. Mamy nadzieję, że każdy z nas podzieli się tym co ma   
i w naszym koszu nie będzie brakowało jedzenia. Kolejna nasza zbiórka odbędzie się w weekend   
2 grudnia. Żywność, która zostanie zebrana w naszej parafii zostanie przekazana do Parafii Św. Marka, 
która prowadzi pewnego rodzaju spiżarnię i wydaje jedzenie biednym mieszkającym w naszej okolicy.  

 
 
 
 
Next Weekend’s second collection 
will be for the school support. 

 
W następny weekend druga składka 
przeznaczona będzie na pomoc szko-
le. 

W listopadzie 2011 roku major Chicago razem z Radą Mia-
sta zatwierdził, że wszystkie organizacje charytatywne w 
tym szkoły i kościoły będą musiały płacić za wodę, a nie jak 
do tej pory, że były zwolnione z płacenia rachunków.  Major 
nie wziął pod uwagę że wszystkie te organizacje służą po-
mocą w sposób nieodpłatny, a rachunki za wodę spowodują 
ogromne wydatki, przez co wiele organizacji będzie musiało 
zrezygnować z niektórych programów po-
mocowych. W przedsionku kościoła znajdu-
ją się listy na których prosimy o złożenie 
swojego podpisu. Petycje te zostaną przeka-
zane do naszego aldermana, aby decyzja 
podjęta przez majora została cofnięta.  
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WEEKLY OFFERTORY - Nasza tygodniowa ofiara 
THANK YOU - BÓG ZAPŁAĆ  

 
November 11, 2012 

 
Due to early bulletin printing schedule the last weekend collection  

will be printed in the next bulletin. 
 

W związku z wcześniejszą datą oddania biuletynu do druku, wysokość składek  
z ubiegłej niedzieli będzie podana w biuletynie za tydzień. 

 
 

 REGISTRATION FORM TO ST. HELEN PARISH 
  FORMA REJESTRACYJNA DO PARAFII ŚW. 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 świadectwo urodzenia dziecka 
oraz wypełnienie formularza, który dostępny jest w biurze parafial-
nym. 
 
Sakrament Małżeństwa 
Śluby udzielane są w soboty lub w inne dni tygodnia, jeżeli ktoś 
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.  

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 równowartość  
jednej godziny Twojej tygodniowej pracy. 
Bóg zapłać wszystkim Parafianom  
i Ofiarodawcom za Wasze wsparcie. 
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Refleksja Niedzielna 

Żyjemy w pokoleniu, które przeżywa poważny kryzys autorytetu władzy na wszystkich jej stopniach. 
Zlekceważono władzę ojca i matki w domu, nauczyciela i profesora. Lekceważy się autorytet dyrektorów 
w zakładach pracy i autorytet władzy państwowej. Jest to zjawisko powszechne, obejmujące nie tylko 
nasz naród, lecz świat cały. Władza nie zasługuje na zaufanie. W ślad za tym idzie poważne niebezpie-
czeństwo. Im bardziej bowiem władza nie zasługuje na zaufanie, tym częściej sięga po przemoc. Nie mo-
gąc panować nad podwładnymi przy pomocy praw i prawdy, sięga po siłę. Droga to niebezpieczna, po-
nieważ przemoc budzi bunt. Każda władza, która ucieka się do przemocy, musi się liczyć, że wcześniej 
czy później napotka na bunt. Tak jest w relacji rodziców do dzieci, nauczycieli do uczniów, dyrekcji do 
pracowników, władzy do narodu. Obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla, jedynego Władcy, który do-
skonale panuje nad sytuacją i nigdy wobec swoich podwładnych nie używa przemocy. Używa siły, by 
karać, ale nie by zmusić do posłuszeństwa. 

Chrystus Król staje przed nami jako podwładny i to niszczony z rozkazu ówczesnej władzy, podwładny 
ukrzyżowany. Podwładny, który ma rację, ale nie sięga do siły, by jej dowodzić. Przyjmuje klęskę. Chry-
stus Król wzywa wszystkich, którzy cierpią prześladowanie, by opowiedzieli się po Jego stronie, by pa-
miętali, że On ma swoje królestwo. Król cierpiących, Król prześladowanych, Król zniewolonych. Jego 
autorytet jest oparty nie na przemocy, lecz na miłości. Jego królestwo jest mocne mocą miłości. 

Drugim następstwem zlekceważenia autorytetu władzy jest jej niesprawiedliwość. Nikt nie szanuje wła-
dzy, która nie potrafi dobra nagrodzić sprawiedliwie i równie sprawiedliwie ukarać zła. Jeżeli ta sank-
cja jest zachwiana, wówczas władza traci autorytet i nikt jej nie będzie szanował. Władza winna stać na 
straży porządku sprawiedliwości. Jej zadanie polega na pilnowaniu, aby każde dobro było sprawiedli-
wie nagrodzone, a każde zło było sprawiedliwie ukarane. 

Chrystus jest Królem sprawiedliwym. Każdy dobry czyn zostanie przez Niego nagrodzony i każdy nie-
uczciwy zostanie ukarany. Bóg ma do dyspozycji wieczność. Kara nikogo nie minie, nagroda nikomu nie 
zostanie zapomniana. Każdy kubek wody podany drugiemu człowiekowi zostanie przez Boga nagrodzo-
ny. Każde, nawet najmniejsze kłamstwo, nieodpowiedzialne słowo, każdy gest krzywdy zostanie ukarany. 
Czy tego chcemy, czy nie chcemy. On, Król wszechświata, ma do dyspozycji wieczność. Autorytet Jego 
władzy jest niepodważalny. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. 

Warto w dniu dzisiejszym, skłonić głowę przed naszym Królem, uświadomić 
sobie, że jesteśmy w tym szczęśliwym położeniu, iż mamy Władcę, którego 
autorytet nigdy nie zostanie zakwestionowany. Mamy Króla, który potrafił 
razem z nami cierpieć, który wie, co to ból i niesprawiedliwy wyrok. Nie musi 
sięgać do przemocy, bo rządzi miłością. Jego autorytet oparty jest na wszech-
mocnej miłości i na doskonałej sprawiedliwości. Wierność Chrystusowi Kró-
lowi rodzi nadzieję, że wszystko, nawet najdrobniejszy gest w naszym życiu 
posiada głęboki sens. Nic nie zostanie stracone. On bowiem nikogo nie 
skrzywdzi i On wyciągnie konsekwencje za uczynione zło. 
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ROK MSZY ŚWIĘTEJ 

Zapraszamy na Świąteczny  
Festiwal Polskiej Piosenki Religijnej  

w Chicago 
 

15 grudnia 2012 
Godzina 3:30 p.m. 
Copernicus Center 

 
Po więcej informacji lub zgłoszenie do 
udziału w festiwalu elektronicznie pro-

szę wejść na stronę festiwalową: 
www.swietacecylia.com  
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♦  Podczas jednej ze swoich wizytacji rzymskich 
parafii Jan Paweł II - jak to miał w zwyczaju - 
wdał się w dialog z dziećmi: 
- Wy jesteście młodzi, a ja już jestem stary - po-
wiedział. 
- Nie, nie jesteś stary - gromko zaprotestowały 
dzieci. 
- Tak, ale jak jestem z wami, to dziecinnieję - od-
powiedział Papież.  
 

♦ Wnuczka pyta babcię czytającą horoskop: 
- Babciu, powiedz mi szczerze, czy ty w to wie-
rzysz? 
- Ależ skąd dziecko! My, Lwy, jesteśmy w tym 
miesiącu bardzo nieufne.  
 
♦  Spotykają się dwaj koledzy. 
- Dlaczego jesteś taki smutny? 
- Smutny? Jestem zmęczony! Wyszedłem na dwo-
rzec po żonę, a ona nie przyjechała. 
- Nie martw się, ona na pewno przyjedzie jutro. 
- Ale ja się boję, że ona jest w domu od wczoraj...  

Święty tygodnia 

Kiedy w Norymberdze zapytano zbrodniarzy hitlerowskich, dlaczego z ich rąk poniosło śmierć tylu niewinnych, odpowiedzieli: 
„Taki był rozkaz”. Na co sędziowie: „A gdzie było wasze sumienie?”. Wierzono, że ponad ludzkim prawem istnieje instancja 
ostateczna, której podlegają wszyscy. Jak to możliwe, że całujący swoje dzieci gestapowcy, z czułością odnoszący się do swoich 
psów, bez skrupułów mordowali ludzi w komorach gazowych? 
 
Pasażerowie zajęli miejsca. Za chwilę samolot ma wystartować. Niespodziewanie na płycie lotniska pojawia się jakiś człowiek. 
Chce wejść na pokład. Pasażerowie rozkładają ręce, porozumiewawczo kręcą głowami, dając do zrozumienia, że jest już zbyt 
późno. Okazuje się, że człowiekiem, który próbował wejść na pokład samolotu, był… jego pilot. Czy nie jest tak, że wielu chciało-
by się wzbić ku szczęściu bez Boga? 
 
Przykazanie: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną” jest pierwsze, bo jest kluczowe. Jest tylko jeden prawdziwy Bóg, 
kochający wszystkich ludzi Ojciec, Prawodawca, Pan, i nie ma innego. Jemu należy wierzyć, ufać, kochać Go, pełnić Jego wolę. 
Przykazania są nakazami Kogoś, kto nas kocha, kto chce naszego prawdziwego szczęścia. Bóg nie nakazuje czegoś dla własnej 
korzyści, ale dla korzyści człowieka, który odrzucając Boga, poddaje się kapryśnej władzy drugiego. Wypacza swoje życie, gdy 
wielbi kogoś, kto nie jest Bogiem. Gdy kreuje się na bóstwo, ostatecznie wielbi samego siebie. Dekalog jest darem Boga, żebyśmy 
nie błądzili, wybierali dobro, unikali zła i w ten sposób oddawali cześć Stwórcy i kochali bliźniego, byli sprawiedliwi. 
 
Sprawiedliwość zobowiązuje do oddania tego, co się należy Bogu jako Bogu i człowiekowi z tytułu, że jest człowiekiem. Z tego 
wypływa jego przyrodzona i nadprzyrodzona godność! „Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miej-
scu” – zwykł mawiać św. Augustyn. Niedziela – dzień święty – przypomina o nierozerwalnym związku między nami a Bogiem. Bóg 
woła nas do siebie. Czas wolny jest Jego darem. Dysponowanie nim według własnego uznania sprawia, że sami zaczynamy się 
dusić. To, co miało przynieść odpoczynek, radość, służyć pogłębieniu relacji między Bogiem a człowiekiem staje się źródłem znie-
wolenia (niekonieczna praca w niedziele i święta, zmuszanie pracowników do pracy pod płaszczykiem ekonomicznej konieczności, 
wielogodzinne zakupy w marketach, puste lenistwo, zapominanie o Mszy świętej, odwiedzinach chorych, godziwym relaksie). Na-
rzekamy na brak czasu, a kiedy go mamy, bezmyślnie go marnotrawimy. Ostatecznie zapominamy o Bogu, o bliskich, o sobie. 
Wróćmy do prawdziwego świętowania, w centrum którego jest Bóg. Wtedy odnajdą i pogłębią ze sobą więź małżonkowie, rodzice 
z dziećmi – cała rodzina. 

 Prawa człowieka biorą swój początek w prawie Bożym. Chrześcijanin ma żyć na co dzień Bożymi przykazaniami i budować w 
rodzinie, w społeczeństwie, w swoim otoczeniu cywilizację miłości. Z całą mocą trzeba przeciwstawiać się prawom bezbożnym. 
Mówimy dziś o kryzysie ekonomicznym. Ale to, co najbardziej zagraża człowiekowi i światu, to nie kryzys ekonomiczny, ale odrzu-
cenie Boga. Bo gdzie nie ma trwałego fundamentu, tam dom się wali. Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy 
go wznoszą (Ps 127, 1). Panie, który jesteś drogą, prawdą i życiem, chcemy budować nasz dom na Tobie, bo Twoje prawo jest 
światłem na naszych drogach, jest naszą dumą i szczęściem wszystkich.  

HUMOR 

Dziesięć słów Bożych na szczęście  


